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

 

číslo:  11/2020                                                                                  Vo Vydrníku 06.03.2020 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu 11. riadneho / mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

vo Vydrníku,  konaného dňa  06.marca 2020 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku. 

 

P r í t o m n í  :  

      

Mgr. Jozef Bizoň – starosta obce 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  1. Barabas Martin 

                                                         2. Gallovič Peter 

                                                         3. Kukura Anton 

                                                         4. Ing. Dická Božena 

                                                         5. Bc. Gurník Peter 

                                                          

Neprítomný-ospravedlnený:            6. Šabla Patrik 

                                                         7. Slavkovský Tibor 

                                                         8. Kollár Ladislav 

                                                         9. Kroščen Miloš 

                                                        

Ďalší prítomní :   Mgr. Lesnická Darina, Mgr. Barabasová Lucia, 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 9 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.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov uznášania schopné. 
 

 

P R O G R A M : 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti obecného úradu za posledné obdobie 

5. Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vydrník 

  6.   Prehodnotenie výšky nájmov obecného majetku 

  7.   Poverenie kontrolóra obce s uskutočnením finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Vydrník 

  8.   Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre ZŠ na plavecký výcvik 

  9.   Schválenie VZN Obce Vydrník č.1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na   

        žiaka školy a školského zariadenia na rok 2020 



  10.   Upustenie od vymáhania pohľadávky obce 

  11.  Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parcely reg.“C“ č.7/2 – Tomáš Valentin 

  12.  Zriadenie obecného klubu dôchodcov 

  13.  Zriadenie jednotky obecného hasičského zboru vo Vydrníku 

  14.  Prehodnotenie cintorínskych priestorov 

  15.  Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

  16.  Schválenie návrhu Dodatku č.1 k VZN č.2/2018 o poskytovaní finančného príspevku na  

         stravovanie dôchodcov 

  17. Prerokovanie finančného rozpočtu prístavby Obecného domu ako podklad k VO 

  18.  Záver 

 

K bodu 1  - Otvorenie a schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote  zasadnutie obecného 

zastupiteľstva na 18.00 hodinu, na ktoré pozval všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie otvoril a viedol.  Zasadnutia sa zúčastnilo päť poslancov, poslanci Slavkovský, 

Kollár, Kroščen a poslanec Šabla svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili. Obecné 

zastupiteľstvo s piatimi prítomnými členmi bolo uznášania schopné. Poslanci z dôvodu 

nižšieho počtu prítomných a na návrh starostu obce upravili aj program rokovania, a ten 

jednomyseľne schválili. 

Upravený program rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti obecného úradu za posledné obdobie 

5. Cesta „Veľké krátke“ 

  6.  Poverenie kontrolóra obce s uskutočnením finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Vydrník 

  7.   Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre ZŠ na plavecký výcvik 

  8.   Schválenie VZN Obce Vydrník č.1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na   

        žiaka školy a školského zariadenia na rok 2020 

  9.   Upustenie od vymáhania pohľadávky obce 

  10.  Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parcely reg.“C“ č.7/2 – Tomáš Valentin 

  11.  Zriadenie obecného klubu dôchodcov 

  12.  Zriadenie jednotky obecného hasičského zboru vo Vydrníku 

  13.  Prehodnotenie cintorínskych priestorov 

  14.  Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

  15.  Schválenie návrhu Dodatku č.1 k VZN č.2/2018 o poskytovaní finančného príspevku na  

         stravovanie dôchodcov 

  16. Prerokovanie finančného rozpočtu prístavby Obecného domu ako podklad k VO 

  17.  Záver 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  schvaľuje upravený program rokovania. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /   /   

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:     / /  / / 



Nehlasoval:          

 

 

K bodu 2  - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Dická, Barabas, Kukura, 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: Ing. Dická, Barabas, Kukura, 

 

2. berie na vedomie  
a) určenie zapisovateľky: Mgr. Lesnická, 

b) overovateľov zápisnice v zložení : Ing. Dická, Barabas, Kukura. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /   /   

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:     / /  / / 

Nehlasoval:          

 

 

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 – odkúpenie pozemku na výstavbu novej obecnej komunikácie sa  

  doteraz nezrealizovalo z dôvodu vysokej odkúpnej ceny, starosta má predstavu, že osloví  

  firmy zaoberajúce sa pozemkovými úpravami, ktoré budú jednať s vlastníkmi- nesplnené, 

- uznesenie č.49/2019- zriadenie  s.r.o. – ešte prebehne stretnutie poslancov a starostu so  

  zástupcami s.r.o. v Sp. Hrušove na získanie informácií – nesplnené, 

- uznesenie č. 98/2019 – VO na prístavbu Obecného domu č. 68 – VO bolo zrušené, nové VO  

  vyhlásiť k 1.3.2020 – nesplnené, 

- uznesenie č. 113/2019 – kompostovisko, 

- uznesenie č. 114/2019 -zberný dvor, 

- uznesenie č. 115/2019 – nájom pozemku „pri prameni“ – sú splnené len čiastočne. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /   /   

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:     / /        / / 

Nehlasoval:          



K bodu 4 – Správa o činnosti obecného úradu 

 

Starosta obce informoval prítomných o činnosti, ktorú vykonával na obecnom úrade od 

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

- v mesiaci december 2019 bola vykonaná kontrola odvodu poistných príspevkov do Sociálnej 

poisťovne za posledné štyri roky-kontrola dopadla bez nedostatkov, 

- starosta porovnal dopad separácie odpadov v osade na výšku poplatkov za jeho 

odstraňovanie z obce firmou Brantner a tiež príjmy a náklady na prevádzku obecného 

vodovodu, pritom poslanec Barabas upozornil na čiernu skládku odpadu „na stanici“ 

a v osade – problém je potrebné riešiť s obecnou hliadkou a triedenie odpadu zvýšiť, 

- novela školského zákona bude riešiť povinné predprimárne vzdelávanie 5-ročných detí od 

r.2021, v obci ich bude 24, kapacita MŠ je 40 detí, 

- starosta riešil list zamestnancov školy na podporu riaditeľky školy, poslanec Gallovič 

upozornil na konflikt v zostavení dokumentu, 

- starosta oboznámil prítomných s ponúkaným zámerom rekonštrukcie verejného osvetlenia 

v obci pre 96 svietidiel LED30W (teraz máme halogénové lampy) firmou Slovenská 

energetika, poslanec Gallovič žiadal pripraviť a predložiť finančný rozpočet a ďalšie, min. 

dve finančné ponuky, 

- po novom roku sa uskutočnilo stretnutie starostu obce s obyvateľmi obce, s ktorými 

rozoberal nasledovné témy: budúcnosť Obecného domu, budúcnosť bývalého kultúrneho 

domu, „námestie“ v obci, oprava miestnych komunikácií, podjazd smerom na Poprad, 

nedostatočné pokrytie internetu v obci, nespokojnosť s kalendárom na rok 2020, ktorý 

pripravil mikroregión, uvítanie detí do života, parkovacie miesta pred obecným úradom, 

obecný šport, príspevok na stravovanie dôchodcov, šmykľavé  chodníky v okolí žel.stanice, 

obecný rozhlas, 

- bola vykonaná dezinfekcia chladničky v DS, 

- obec je členskou obcou mikroregiónu Slovenský raj- občania majú vstup do roklín zdarma, 

- slávnostné odhalenie opravenej pamätnej tabule na budove obecného úradu pri príležitosti 

výročia oslobodenia obce, 

- bolo namontované komunikačné zariadenie v čerpacej stanici obecného vodovodu, 

prebiehala údržba ČOV2, 

- na 19.3.2020 je vyhlásené nové výberové konanie na pozíciu TSP a TP v rámci projektu, 

- 12.februára sa konal fašiangový sprievod v obci s podaním zabíjačkových špecialít, 

- zámer zriadiť obecné kompostovisko a zberný dvor zatiaľ sa nerealizuje z dôvodu, že je 

potrebné najprv zmeniť územný plán obce a konzultovať s jeho zhotoviteľom aj s Urbariátom, 

poslanec Kukura pripomenul, že stavby nie je možné uskutočniť na miestach, ktoré boli 

určené na predchádzajúcom zasadnutí, nakoľko to nedovoľuje Územný plán obce, starosta 

povedal, že obec musí najprv odkúpiť pozemok na to vhodný, poslanec Kukura povedal, že 

obec má vo vlastníctve pozemok, ktorý bol pôvodne určený na výstavbu ČOV a zatiaľ je 

nevyužitý, možnosť jeho využitia bude konzultovaná so zhotoviteľom doplnku územného 

plánu, 

- informácia o tom, že SPF bezodplatne prevedie do vlastníctva obce pozemky komunikácií, 

- vysporiadanie pozemkov v osade bolo po zistení skutočných 108 vlastníkov určené za 

nerealizovateľné v rámci aktuálneho  projektu, 

- obec riešila čoraz viac narastajúce záškoláctvo našich detí v ZŠ v Hrabušiciach, 

- starosta poďakoval všetkým za úspešný priebeh volieb do NR SR dňa 29. februára. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu starostu obce o činnosti 

obecného úradu.  



Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /   /   

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:     / /  / / 

Nehlasoval:          

 

 

      

K bodu 5 – Cesta „Veľké krátke“ 

 

Starosta po prepočítaní nákladov a ich dopade na obecný rozpočet oznámil, že plánované 

odkúpenie pozemku na novú komunikáciu v prvom kroku by stálo obec cca 20 000 eur, preto 

po konzultácii s poslancami pristúpi obec ku osloveniu vlastníkov pozemkov, aby svoje 

podiely darovali obci bezodplatne. Zároveň navrhol zrušiť v minulosti prijaté uznesenia č. 

37,47 a 90/2019. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku  

a) ruší uznesenia č.37/2019, 47/2019, 60/2019, 

b) poveruje starostu obce oslovením majiteľov pozemkov o bezodplatnom prevode 

pozemkov Obci Vydrník  na miestnu komunikáciu do ďalšieho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /   /   

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:     / /  / / 

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 6 – Poverenie obecného kontrolóra na výkon kontroly v rozpočtovej organizácii 

 

V súvislosti s listom zamestnancov školy na podporu zachovania osobného príplatku 

riaditeľke školy za jej prácu, bol obecný kontrolór poverený vykonaním kontroly na zistenie 

efektívnosti nakladania s finančnými prostriedkami v tejto rozpočtovej organizácii obce. 

Zároveň sa poslanec pýtal, ako sa v škole dodržiava zákon o ochrane osobných údajov, ak 

zamestnanci školy porovnávajú výšku svojich platov s platom riaditeľky. Obecný kontrolór na 

základe poverenia kontrolu vykoná a správu predloží na najbližšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  

a) poveruje kontrolóra obce s uskutočnením finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Vydrník, 

b) schvaľuje text poverenia na vykonanie kontroly. 

 

Hlasovanie: 



 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /      

Proti:          

Zdržal sa:       /   

Neprítomní:     / /  / / 

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 7 – Prerokovanie žiadosti školy o fin. príspevok na plavecký výcvik 

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ vo Vydrníku požiadala Obec listom o poskytnutie finančného príspevku 

na dopravu žiakov na plánovaný plavecký výcvik, o ktorý prejavili záujem rodičia detí 

v tomto šk. roku vo výške 420 eur. Poslednýkrát sa plavecký výcvik v našej škole uskutočnil 

v roku 1992. Poslanci odporučili nájsť túto čiastku vo vlastnom rozpočte školy, nakoľko obec 

s takýmito výdavkami vo svojom rozpočte nepočíta. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku neschvaľuje poskytnutie dotácie pre ZŠ na plavecký 

výcvik žiakov. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /   /   

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:     / /  / / 

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 8 – SchváleniebVZN č.1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka školy a školského zariadenia na rok 2020 

 

Obec vypracovala návrh VZN o výške príspevku na prevádzku a mzdy školy v roku 2020 

podľa schváleného rozpočtu finančných prostriedkov na rok 2020, bol dodržaný časový limit 

na zverejnenie  návrhu a poslanci ho schválili jednomyseľne bez pripomienok.  

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje VZN Obce Vydrník č.1/2020 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2020. 

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /   /   

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:     / /  / / 

Nehlasoval:          



K bodu 9 – Upustenie od vymáhania pohľadávky obce 

 

Inventarizačná komisia po vykonaní účtovnej inventarizácie pohľadávok obce navrhla 

obecnému zastupiteľstvu upustiť od doteraz neúspešného vymáhania pohľadávky od K. 

Wachovej z r. 2015 za prenájom obecných priestorov vo výške 874,61 eur. Poslanci po 

oboznámení sa so spôsobom vymáhania pohľadávky navrhli ju natrvalo odpísať z účtovnej 

evidencie. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje rozhodnutie o trvalom upustení pohľadávky vo 

výške 874,61 eur z dôvodu neefektívnosti jej vymáhania. 

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /   /   

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:     / /  / / 

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 10 – Žiadosť T.Valentina o odkúpenie obecného pozemku reg.“C“ parc.č.7/2 

 

Starosta predložil na rokovanie žiadosť Tomáša Valentina o odkúpenie obecného pozemku 

reg.“C“ parc.č.7/2 – záhrady o výmere 306 m2 do svojho vlastníctva. Svoju žiadosť 

odôvodnil rozšírením svojho pozemku, ktorý bezprostredne susedí s obecným pozemkom. 

Poslanci jeho žiadosť neschválili, nakoľko nenašli zo zákona o majetku obcí osobitný zreteľ 

na jeho odpredaj. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku neschvaľuje  odpredaj obecného pozemku reg. „C“ 

parcely č.7/2 – záhrady o výmere 306 m2 žiadateľovi Tomášovi Valentinovi. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /   /   

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:     / /  / / 

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 11 – Zriadenie obecného klubu dôchodcov 

 

Na rokovanie bola predložená žiadosť p.Gurníkovej o zriadenie klubu dôchodcov. V roku 

2020 dôchodcovia nebudú žiadať o finančný príspevok na činnosť, využívajú obecnú 

nehnuteľnosť, dom č.98, na svoje stretnutia prakticky už od začiatku roka, ktorú aj sami 

zveľaďujú a prispôsobujú na činnosť. Poslanec Gurník poukázal na to, že po dlhom čase bude 

stavba obývaná a ako-tak udržiavaná. Dôchodcovia majú vypracované všetky dokumenty 



k zriadeniu klubu. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  schvaľuje zriadenie Klubu dôchodcov v Obci Vydrník. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za:  / / /   /   

Proti:          

Zdržal sa: /         

Neprítomní:     / /  / / 

Nehlasoval:          

 

K bodu 12 – Zriadenie jednotky Dobrovoľného hasičského zboru Obce Vydrník 
 

Starosta obce predniesol poslancom návrh na zriadenie obecného hasičského zboru. Obec má 

doteraz podpísanú platnú zmluvu s Obcou Sp.Štiavnik o pomoci pri požiaroch s ich DHZ. 

O zriadenie DHZ vo Vydrníku požiadalo 15 zapísaných kandidátov, predsedom bude Jaroslav 

Ganzarčík, ktorý absolvoval predpísané školenie, podpredsedom Mgr. Jozef Bizoň, starosta 

obce a ďalšími členmi výboru budú Ján Kuna, František Bobko, Daniela Ganzarčíková. DHZ 

požiadal Obec Sp.tiavnik o odpredaj hasičského auta. V ďalšom období je možné požiadať 

MV SR o dotáciu na výstavbu hasičskej zbrojnice vo výške 35000 eur. Komunikácia prebieha 

s p. Slodičákom o ďalšom vybavení DHZ, obec v tomto roku nebude prispievať na vybavenie 

a činnosť DHZ zo svojho rozpočtu. Poslanci návrh na zriadenie obecného hasičského zboru 

nakoniec jednomyseľne schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje zriadenie jednotky Dobrovoľného hasičského 

zboru Obce Vydrník.   

 

Hlasovanie:  

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /   /   

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:     / /  / / 

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 13 – Prerokovanie rozšírenia cintorínskych priestorov 

 

Starosta predniesol poslancom zámer s rozšírením priestorov obecného cintorína z dôvodu 

jeho zapĺňania novými hrobovými miestami. Cintorín by sa rozšíril smerom na ihrisko. 

Starosta má k dispozícii aj ponuku na stavbu soteliéra na 24 urnových miest, s výstavbou 

ktorého by sa v budúcnosti počítalo. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku poveruje starostu obce prípravou podkladov týkajúcich sa 

rozšírenia cintorínskych priestorov do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 



Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /   /   

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:     / /  / / 

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 14 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

 

Starosta informoval poslancov so zámerom rekonštrukcie miestnej komunikácie „na stanici“ 

s predbežným rozpočtom 130 000 eur, ktorá je v dezolátnom stave a komunikácie okolo č. 94 

smerom ku kult. domu s predbežným rozpočtom 57 000 eur. Obec má v zámere využiť na 

túto investíciu európske fondy, preto dočasným riešením na vyriešenie dezolátneho stavu  

týchto komunikácií bude teraz zalepenie výtlkov a potiahnutie nevyhnutnej súvislej asfaltovej 

vrstvy. Obec má k dispozícii cenovú ponuku na cca 7435 eur, poslanci poverili starostu urobiť  

prieskum trhu na výber dodávateľa prác. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku poveruje starostu obce 

a) vykonaním prieskumu trhu za účelom zistenia ceny pre riešenie havarijného stavu 

obecných komunikácii, 

b) vykonaním verejného obstarávania  dodávateľa riešenia havarijného stavu obecných 

komunikácií,  v maximálnej výške  prostriedkov v rozpočte určených na tento účel. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /   /   

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:     / /  / / 

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 15 – Schválenie návrhu Dodatku č.1 k VZN Obce Vydrník č. 2/2018 

o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov 

 

Starosta obce po predchádzajúcom prieskume občanmi využívanom príspevku obce na obedy 

pre dôchodcov za posledné dva roky existencie, predniesol poslancom odôvodnený návrh na 

zvýšenie minimálnej výšky dôchodkov na 3-násobok životného minima. Rozpočet obce by sa 

poskytovaním príspevku za takýchto podmienok mohol zdvojnásobiť. Poslanci nemali 

k tomuto návrhu žiadnu pripomienku a návrh dodatku  k VZN jednomyseľne schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje Dodatok č.1 k VZN Obce Vydrník  č.2/2018 

o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov. 

 

Hlasovanie: 



 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /   /   

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:     / /  / / 

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 16 – Prerokovanie finančného rozpočtu prístavby Obecného domu ako podklad 

k verejnému obstarávaniu 

 

Keďže výberové konanie na dodávateľa prístavby Obecného domu bolo v roku 2019 zrušené, 

poslanci poverili už na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva starostu obce prípravou 

podkladov – projektu s finančným rozpočtom na vyhlásenie nového výberového konania 

dodávateľa stavby. V súčasnosti poverili starostu urýchleným dopracovaním projektu 

prístavby vybraným dodávateľom a následným zverejnením verejného obstarávania. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  

a) berie na vedomie správu starostu obce o príprave podkladov k VO , 

b) prerokovalo predpokladanú výšku finančného rozpočtu prístavby Obecného domu. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slávkovský Šabla 

Za: / / / /   /   

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:     / /  / / 

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 17)  Záver 

 

Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť, za prácu v prospech obce a 

zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 21.55 hod. 

  

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  06.03.2020        ............................................................                                                                     
 

 

 

 

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

         Mgr. Jozef  Bizoň, starosta obce 

  

 

Zápisnicu overili:   Ing. Dická Božena      ………………………….. 

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

                                Kukura Anton            ………………………….. 



 


