O B E C V Y D R N Í K, 059 14 Vydrník č.55
______________________________________________________________________________
číslo: 28/2022

Vo Vydrníku 14.09.2022

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 28. riadneho / mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného 14. septembra 2022 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku.
Prítomní :
Mgr. Jozef Bizoň – starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva: 1. Kollár Ladislav
2. Bc. Gurník Peter
3. Barabas Martin
4. Ing. Dická Božena
5. Slavkovský Tibor
6. Šabla Patrik
Neprítomní-ospravedlnení: 1. Miloš Kroščen
2. Anton Kukura
3. Peter Gallovič
Ďalší prítomní : Mgr. Lesnická Darina – zamestnankyňa obce,
Ing. Matfiak Vladimír - 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 6
poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku, teda zasadanie obecného zastupiteľstva je
v zmysle § 12 odst.7 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov uznášania schopné.

PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Schválenie projektu na rozšírenie kapacít základnej školy
4. Záver

K bodu 1 - Otvorenie a schválenie programu rokovania
Starosta obce Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva na 18.00 hodinu, na ktoré pozval všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva. Rokovanie otvoril a viedol. Zasadnutia sa zúčastnilo šesť poslancov, poslanci
Kroščen, Kukura, Gallovič svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnili. Obecné zastupiteľstvo
bolo uznášania schopné. Starosta obce predniesol prítomným pripravený program rokovania,
ktorý bol na žiadosť starostu obce doplnený o jeden bod a to rozpočtové opatrenie č.3.
Zmenený program poslanci jednomyseľne schválili.
Obecné zastupiteľstvo bolo verejné za dodržania protipandemických opatrení.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje zmenený program rokovania.
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Schválenie projektu na rozšírenie kapacít základnej školy
4. Rozpočtové opatrenie č.3
5. Záver

Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

/

Kollár

Kukura

/

/

Slavkovský

/

/

Šabla

/

/

K bodu 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Slavkovský, Gallovič, Barabas, ktorí
boli tiež určení za overovateľov zápisnice a za zapisovateľku bola určená Lesnická.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník
1. Schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení: Slavkovský, Dická, Šabla.
2. Berie na vedomie určenie
a) zapisovateľky: Lesnická,
b) overovateľov zápisnice v zložení: Slavkovský, Dická, Šabla.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

/

/

Kollár

Kukura

/

/

Slavkovský

/

/

Šabla

/

K bodu 3 - Schválenie projektu „Rozšírenie kapacity základnej školy“ v obci Vydrník
Poslanci obecného zastupiteľstva na májovom zasadnutí schválili projektové zámery obce,
medzi ktorými bolo zamedzenie zavedenia dvojzmennej prevádzky v základnej škole
a vybudovanie novej väčšej telocvične. Na základe zverejnenej výzvy MŠVVaŠ SR na
rozšírenie kapacít v základných školách starosta obce informoval o zámere vypracovania
štúdie, firmou W Ecopower Prešov, na zamedzenia zavedenia dvojzmennej prevádzky v našej
základnej škole a výstavby telocvične a zvýšenie kapacity školy o 180 žiakov. Napriek tomu,
že okres Poprad ani obec Vydrník nie sú zahrnuté medzi oprávnenými žiadateľmi, starosta
obce po vypracovaní štúdie osobne pôjde jednať s úradníkmi ministerstva o udelenie výnimky
a zaradenie našej obce do vyhlásenej výzvy na podávanie žiadostí. Cenová ponuka za
vypracovanie štúdie by mala byť 6000 eur. Poslanci zobrali informáciu starostu na vedomie
a jednomyseľne návrh na vypracovanie štúdie o zamedzení dvojzmennej prevádzky schválili.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje vypracovanie štúdie za účelom rozšírenia
kapacity základnej školy vo Vydrníku.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

/

/

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

Šabla

/

/

/

K bodu 4 – Schválenie rozpočtového opatrenia č.3
Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh úpravy obecného rozpočtu na rok 2022
a to tak, že v časti kapitálových výdavkov presunúť 6000 eur z výstavby obecného námestia
na vypracovanie štúdie na rozšírenie kapacít základnej školy.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

/

/

Kollár

Kukura

/

/

Slavkovský

/

Šabla

/

/

K bodu 5 – Záver
Na záver rokovania starosta informoval poslancov o termíne posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva , ktoré naplánoval na deň 20.10.2022.

Poslanec Gurník pripomenul, že v malej miestnosti Obecného domu sú umiestnené jeho
obrazy, túto skutočnosť by chcel ošetriť zmluvou o výpožičke, príp. inou dohodou, taktiež
informoval, že boli osadené dve drevené sochy na betónové podstavce pri vchode do
cintorína, dodatočne by bolo potrebné riešiť obloženie podstavcov nejakým kameňom
a vysadiť plazivé kríky okolo chodníka.
Starosta informoval o pripravovanom „Dni obce Vydrník“ v sobotu 17.09.2022 a čo v prípade
avízovaného daždivého počasia ? Poslanec Šabla navrhoval postaviť o dva stany viac aby
bolo možné ochrániť prítomných hostí pred dažďom.
Rokovanie poslancov bolo potom ukončené o 19.45 hod. Starosta poďakoval prítomným za
účasť na rokovaní.
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 14.09.2022

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

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

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

