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Vydrník

č.55

______________________________________________________________________________
číslo: 9/2019

Vo Vydrníku 25.10.2019

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 9. riadneho / mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného dňa 25. októbra 2019 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku.
Prítomní :
Mgr. Jozef Bizoň – starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva: 1. Barabas Martin
2. Kollár Ladislav
3. Gallovič Peter
4. Slavkovský Tibor
5. Šabla Patrik
6. Kukura Anton
7. Bc. Gurník Peter
Neprítomný-ospravedlnený:

8. Ing. Dická Božena

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 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
Správa o činnosti OcÚ
Zloženie sľubu nového poslanca
Úprava poplatkov v MŠ Vydrník
Poverenie starostu na prípravu projektu na rekonštrukciu bytov v ZŠ na vyučovací
proces
8. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2019
9. Poverenie starostu na prípravu podkladov pre nové VO prístavby obecného domu č.68
10. Schválenie 5% spolufinancovania výdavkov na rekonštrukciu miestnych komunikácii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11. Schválenie vodného automatu do osady
12. Vydrník SO 06 – Výtlačné potrubie – schválenie výšky vecného bremena pre ŽSR
13. Rada školy - delegovanie členov za zriaďovateľa
14. Diskusia
K bodu 1 - Otvorenie
Starosta obce Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote zasadnutie obecného
zastupiteľstva na 18.30 hodinu, na ktoré pozval všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie otvoril a viedol. Zasadnutia sa zúčastnilo sedem poslancov, poslankyňa Dická
svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnila, poslanec Handula sa poslaneckého mandátu vzdal
k 31.08.2019. Starosta program rokovania navrhol zmeniť vynechaním bodu č.7, nakoľko
prejednávanie tohto bodu nebolo aktuálne a tento bod jednania navrhol nahradiť bodom
programu č. 11- vodný automat.
Poslanci jednomyseľne schválili tento zmenený program rokovania:
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje zmenený a doplnený program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti OcÚ
5. Zloženie sľubu nového poslanca
6. Úprava poplatkov v MŠ Vydrník
7. Schválenie vodného automatu do osady
8. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2019
9. Poverenie starostu na prípravu podkladov pre nové VO prístavby obecného domu č.68
10. Schválenie 5% spolufinancovania výdavkov na rekonštrukciu miestnych komunikácii
11. Vydrník SO 06 – Výtlačné potrubie – schválenie výšky vecného bremena pre ŽSR
12. Rada školy - delegovanie členov za zriaďovateľa
13. Diskusia

Hlasovanie:
za : 7 ( Barabas, Gurník,Kollár, Gallovič, Slavkovský, Kukura, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Dická )

K bodu 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Kollár, Gallovič, Gurník, 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: Kollár, Gallovič, Gurník,
2. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľky: Lesnická,
b) overovateľov zápisnice v zložení : Kollár, Gallovič, Gurník.
Hlasovanie: za : 7 ( Barabas, Kollár, Gurník, Gallovič, Slavkovský, Kukura, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Dická )
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.88/2019 – podpis zmluvy na prístavbu Obecného domu- nesplnené
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie: za : 7 ( Barabas, Gurník, Kollár, Gallovič, Slavkovský, Kukura, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Dická)
K bodu 4 – Správa o činnosti obecného úradu
Starosta obce informoval prítomných o činnosti, ktorú vykonával na obecnom úrade od
posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva:
- bol vyhotovený geometrický plán na odčlenenie z parcely č.338, a to 1954 m2 na novú cestu
a 4113 m2 ostatná plocha, na tomto pozemku má obec záujem vybudovať prístupovú
komunikáciu k pozemkom, ktoré sú určené v územnom pláne obce na výstavbu rodinných
domov, v budúcnosti sa obec bude zaoberať aj opravou ostatných miestnych komunikácií a to
okolo č. 94 smerom hore, okolo Domu smútku k novým domom a na stanici,
- v súčasnosti
obec podala žiadosť v rámci programu „Ľudské zdroje“ o NFP na
rekonštrukciu miestnych komunikácií, a to pod obecným úradom a od COOP Jednoty
smerom hore, starosta zároveň požiadal občanov, ktorí nemajú rodinné domy nenapojené na
obecnú kanalizáciu a vodovod, aby tak urobili teraz a nežiadali potom prekopávky opravenej
komunikácie,
- starosta dal vypracovať štúdiu na spevnenie komunikácie v osade a to postavením oporného
múra v dĺžke 22 m a výške 4,5 m za 32 500 eur, na čo obec teraz nemá finančné prostriedky,
- z iniciatívy starostu sa uskutočnili tri stretnutia starostu so zástupcami materskej školy
a rodičmi, na ktorých sa riešila dochádzka detí do MŠ. Výsledkom stretnutí bolo zistenie, že
poplatky za stravovanie a školné sú vysoké a rodičia nie sú schopní ich zaplatiť pri
viacčlennej rodine,
-starosta sa stretol v Poprade s predsedom PSK p. Majerským a tiež s vedúcou školského
úradu v Poprade p. Madzinovou, v Košiciach sa zúčastnil konferencie SMART CITY regióny
Košice,
- obec je zapojená do programu Euro Geo na identifikáciu skutkového a právneho vzťahu

k pozemkom v osade – informácie sú v brožúre,
- starosta pripravuje nové zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré predloží poslancom
na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
- starosta pripravuje renováciu lavičiek v obci (na cintoríne a pri kostole),
- obec pripravuje ešte v tomto roku namontovať odpadkové koše pri autobusovej zastávke na
stanici, pri obecnom úrade, a opraviť odtrhnutý kôš pri cintoríne a taktiež namontovať stojan
na bicykle pri obchode, na obecnom webovom sídle obec zverejní tel. kontakt na miestnu
občiansku hliadku, aby občania sa mohli na nich obracať v prípade potreby,
- poslanec Slavkovský sa pýtal na stav riešenia čiernych stavieb v osade, ktoré vyplynulo so
stretnutia starostu Bizoňa s predsedom Urbariátu Skokanom - starosta informoval, že
7.11.2019 bude zasadať stavebná komisia, ktorá doporučí riešenie, starosta oslovil aj občana
Emila Kroščena, pre ktorého je pripravená kúpna zmluva na odpredaj pozemku na stavbu
rodinného domu v osade, no nedostavil sa doteraz. Tiež sa pýtal na premiestnenie kontajnerov
na separovaný odpad od obecného úradu na cintorín, starosta povedal, že za cintorínom bude
pre občanov pristavený veľkoobjemový kontajner.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
obecného úradu.

vo Vydrníku berie na vedomie správu starostu obce o činnosti

Hlasovanie: za : 7 ( Barabas, Kollár, Gurník, Gallovič, Slavkovský, Kukura, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Dická)

K bodu 5 –Sľub náhradníka za člena obecného zastupiteľstva
Po uvoľnení poslaneckého mandátu bol pozvaný náhradník, Miloš Kroščen, 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 aj na dnešnom
zasadnutí ale mandát je ochotný prijať. Sľub podpíše na ďalšom zasadnutí.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku poveruje starostu obce do najbližšieho zastupiteľstva, po
konzultácií s právnikom, písomne osloviť náhradníka p. Miloša Kroščena, aby zložil
zákonom predpísaný sľub poslanca na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za : 7 ( Barabas, Kollár, Gurník, Gallovič, Slavkovský, Kukura, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Dická)
K bodu 6 – Úprava poplatkov v MŠ Vydrník
Problémom nízkeho počtu detí navštevujúcich materskú školu sa zaoberal starosta obce aj so
zástupcami školy a rodičov detí. V minulom období sa v rámci projektu „Obnova MŠ vo

Vydrníku“ budova materskej školy zrekonštruovala a pre jeho udržateľnosť je potrebné
zachovať počet navštevujúcich detí, energetickú úsporu a ostatné stanovené ukazovatele.
Z toho dôvodu sa vedenie obce rozhodlo odpustiť príspevok rodičov, s trvalým pobytom
v obci, na stravovanie detí v MŠ a tento bude za nich od 1.11.2019 platiť obec. Mesačne by to
obec malo stáť cca 450 eur.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
a) schvaľuje odpustenie príspevku rodiča na stravovanie dieťaťa v MŠ, ktorý bude hradiť
Obec Vydrník pre detí rodičov s trvalým pobytom vo Vydrníku s účinnosťou od
01.11.2019,
b) poveruje starostu obce prípravou rozpočtového opatrenia.
Hlasovanie: za : 7 ( Barabas, Kollár, Gurník, Kukura, Gallovič, Slavkovský, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Dická)
K bodu 7 – Schválenie vodného automatu do osady
Starosta obce podal poslancom informácie o potrebe nainštalovania vodného automatu na
pitnú vodu v osade pre obyvateľov žijúcich v chatrčiach. Informoval o tom, že v Rudňanoch
p. Kačenga prezentoval automat nového typu, ktorý ani v zime nezamŕza. Základná cena je
6.990 eur, k tomu je potrebné nainštalovať softwer na 100 čipov, ktoré by sa nabíjali na
obecnom úrade, vodomernú šachtu, prípojku el. energie a stavebné povolenie. Poslanec
Gallovič prepočítal návratnosť tejto investície obce na cca 70 rokov a nepomohlo by ani
zvýšenie ceny vody. Aj keď je to prístroj nerozbitný a nepotrebujúci servis, bol by to pre obec
nenávratný vklad. Poslanci návrh starostu nepodporili a doporučili využiť na tento účel
financie z projektov európskej únie v budúcnosti. Starosta vyzval členov sociálnej komisie
aby vykonali kontrolu v osade, aby každá rodina mala KUKA nádobu na TKO a aby sa
občania zapojili do separácie odpadov. Starosta osloví mikroregión, aby prostredníctvom
ZMOSu štát našiel sankcie pre neplatičov. Poslanec Slavkovský doporučil nerozdeľovať
občanov a od každého požadovať plnenie občianskych povinností voči obci.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje osadenie vodného automatu do osady.
Hlasovanie: za : 0
proti: 7 ( Barabas, Kollár, Gurník, Kukura, Gallovič, Slavkovský, Šabla)
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Dická)
K bodu 8 – Čerpanie rozpočtu k 30.09.2018
Poslanci sa mali možnosť oboznámiť s čerpaním rozpočtu k 30.9. pred zasadnutím OZ.
Správu o čerpaní predniesla Lesnická a informovala, že čerpanie príjmov obce spolu
s rozpočtovou organizáciou sa plní na 73 perc. a rozpočet výdavkov na 54 perc. Hospodárenie
obce je k 30.9. prebytkové vo výške 208 433,97 eur. Správu o plnení rozpočtu zobrali

poslanci na vedomie.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu
k 30.9.2019.
Hlasovanie: za : 7 ( Barabas, Kollár, Gurník, Gallovič, Kukura,Slavkovský, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Dická)
K bodu 9 – Poverenie starostu na prípravu podkladov pre nové VO prístavby Obecného
domu č.68
Starosta informoval poslancov o prácach statika na už zrealizovaných základoch prístavby
Obecného domu, nakoľko pripravovaná zmluva s víťazom verejného obstarávania na
dodávateľa stavebných prác nekorešponduje s požiadavkami obce, rozpočet stavby je
neprimeraný na podmienky obce. Starosta navrhoval verejné obstarávanie zrušiť a osloviť
nového projektanta, aby pripravil reálny rozpočet stavby s jej rozdelením na tri postupne
realizovateľné bloky. Poslanec Kukura sa pýtal, či zrušením verejného obstarávania nebudú
ukrátené ostatné dve firmy, ktoré sa zúčastnili verejného obstarávania. Obecný kontrolór
informoval, kedy sa verejné obstarávanie dá zrušiť v súlade so zákonom a tiež navrhoval
hľadať iný relevantný dôvod na zrušenie ver. obstarávania. Poslanec Gallovič navrhoval s
firmou STAVING, ktorá vzišla ako víťazná, komunikovať, aby sa obec vyhla možným
problémom.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
a) ruší verejné obstarávanie prístavby Obecného domu č. 68 z dôvodu výrazne
prekročenej predpokladanej ceny stavby,
b) poveruje starostu obce prípravou podkladov pre nové verejné obstarávanie
prístavby Obecného domu č.68.
Hlasovanie: za : 7 ( Barabas, Kollár, Gurník, Gallovič, Kukura,Slavkovský, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Dická)
K bodu 10 - Schválenie 5% spolufinancovania výdavkov na rekonštrukciu miestnych
komunikácii
Starosta informoval poslancov o tom, že obec má pripravené všetky podklady k podaniu
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií
vo výške oprávnených nákladov 181 450,40 eur, 5 % spoluúčasť obce bude vo výške 9
072,97 eur. Poslanec Gallovič sa informoval, či v projektovej dokumentácii na komunikácie
sa počíta aj s obrubníkmi, ktoré sú potrebné.
Prijaté uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
a) schvaľuje predloženie žiadosti o NFP na aktivitu „Podpora dobudovania základnej
technickej infraštruktúry v obci Vydrník s prítomnosťou MRK“, s názvom projektu
„Dobudovanie komunikácií v obci Vydrník“ v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1,
pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným
plánom obce,
b) zabezpečenie povinného spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu vo výške 181 459,40 EUR s DPH. Spôsob povinného
spolufinancovania projektu bude z vlastných zdrojov Obce Vydrník vo výške 9 072,97 EUR
s DPH,
c) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovanie: za : 7 ( Barabas, Kollár, Gurník, Gallovič, Kukura,Slavkovský, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Dická)

K bodu 11 - Vydrník SO 06 – Výtlačné potrubie – schválenie výšky vecného bremena
pre ŽSR
V súvislosti s usporiadaním vlastníckych vzťahov k pozemkom použitým v projekte
„Regenerácia sídla Vydrník-Infraštruktúra“ obec je povinná uzavrieť zmluvu o vecnom
bremene so ŽSR. Vo fáze jej prípravy ŽSR navrhujú zmluvu pripraviť za odplatu 3 310 eur.
Pre poslancov bola táto cena neakceptovateľná z dôvodu, že stavba už je zrealizovaná, je to
stavba na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, ktorú využívajú aj ŽSR. Obecné
zastupiteľstvo navrhlo sumu odplaty 300 eur, čo je obvyklá suma odplaty aj v iných
projektoch obce.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku poveruje starostu obce jednať so ŽSR o znížení ceny
vecného bremena.
Hlasovanie: za : 6 ( Barabas, Kollár, Gurník, Kukura,Slavkovský, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Gallovič)
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Dická)

K bodu 12 - Rada školy - delegovanie členov za zriaďovateľa
Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že v decembri 2019 končí sa doba funkčnosti
Rady školy, na ktorú bola zriadená. Informoval, že obec zverejní na svojom webovom sídle

výzvu lehoty na voľbu nových členov rady. Poslanci navrhli za obec týchto členov Rady
školy – Gurník, Barabas, Šabla a Barabasová Mária č.84.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku:
a) prerokovalo zriadenie novej jedenásťčlennej Rady školy pri ZŠ s MŠ Vydrník
z dôvodu ukončenia jej funkčného obdobia,
b) poveruje starostu obce zverejnením výzvy na voľbu členov Rady školy,
c) schvaľuje nových členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Vydrník za zriaďovateľa:
Peter Gurník, Patrik Šabla, Martin Barabas, Mária Barabasová č.84.
Hlasovanie: za : 7 ( Barabas, Kollár, Gallovič, Gurník, Kukura,Slavkovský, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Dická)

K bodu 13 – Diskusia
- poslanec Kukura sa pýtal, prečo na webovom sídle nie je zverejnená zápisnica č. 6, taktiež
povedal, že pozvánky na toto rokovanie OZ boli poslané neskoro a nebola dodržaná min.
trojdňová lehota – starosta povedal, že zápisnica bude zverejnená v najbližšom čase
a pozvánky boli poslancom poslané včas,
- pýtal sa starostu obce, prečo sa nepripravovala žiadosť o NFP z Environmentálneho fondu
na projekt rozšírenia kanalizačnej siete v obci, o ktorý sa obec uchádzala už pred rokom
a termín podania je do konca októbra – starosta povedal, že osloví externého manažéra a ak
bude možné žiadosť pripraviť, tak to urobí,
- pýtal sa starostu, prečo obec na svoje náklady vypratávala priestory suterénu patriace COOP
Jednote SD a vyvážala kontajnery –starosta povedal, že priestory využíva obec,
- starosta hovoril o potrebe separovania odpadov občanmi na zníženie nákladov obce za ich
likvidáciu, v tejto súvislosti vidí potrebu vybudovať stoiská na odpad vyseparovaný aj
z osady.
Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil o 21.25 hod.
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 25.10.2019

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

…………………………………….
Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce
Zápisnicu overili: Kollár Ladislav
…………………………..
Gallovič Peter
…………………………..
Bc. Gurník Peter …………………………..

