O B E C V Y D R N Í K, 059 14 Vydrník č.55
______________________________________________________________________________
číslo: 27/2022

Vo Vydrníku 17.08.2022

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 27. riadneho / mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného 17. augusta 2022 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku.
Prítomní :
Mgr. Jozef Bizoň – starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva: 1. Kollár Ladislav
2. Peter Gallovič
3. Barabas Martin
4. Ing. Božena Dická
5. Slavkovský Tibor
Neprítomní-ospravedlnení: 1. Miloš Kroščen
2. Anton Kukura
3. Bc. Peter Gurník
4. Patrik Šabla
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 5
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. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti obecného úradu za ostatné obdobie
5. Prerokovanie údržby strechy na Obecnom dome
6. Prerokovanie vybavenia Obecného domu
7. Prerokovanie námestia Vydrník
8. Prerokovanie multifunkčné ihrisko
9. Schválenie udelenia Ceny starostu obce
10. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2022
11. 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 päť poslancov, poslanci
Kroščen, Kukura, Gurníka Šabla svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnili. Obecné
zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Starosta obce predniesol prítomným pripravený
program rokovania, ktorý bol na žiadosť poslancov z dôvodu nízkeho počtu prítomných
poslancov zmenený a to tak, že boli vynechané body 5,6,7,8 a 10 a doplnený bol jeden bod
programu a to rozpočtové opatrenie č.2, 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. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti obecného úradu za ostatné obdobie
5. Schválenie Ceny starostu Obce Vydrník
6. Rozpočtové opatrenie č.2
7. 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, Barabas, Gallovič.
2. Berie na vedomie určenie
a) zapisovateľky: Lesnická,
b) overovateľov zápisnice v zložení: Slavkovský, Gallovič, Barabas.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

/

Dická

/

Gallovič

Gurník

Kroščen

/

Kollár

Kukura

/

/

/

Slavkovský

Šabla

/

/

/

Nehlasoval:
K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce prečítal poslancom prijaté uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí
obecného zastupiteľstva a skonštatoval, že tieto prijaté uznesenia v predchádzajúcom období
nie sú doteraz splnené. Jedná sa o :
- Uznesenie č.301/22 – odpredaj obecného pozemku S.Kurucovi – plní sa
Ostatné uznesenia sú splnené.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

Gurník

Kroščen

/

Kollár

Kukura

/

/

/

Slavkovský

Šabla

/

/

/

K bodu 4 – Správa starostu obce o činnosti obecného úradu za posledné obdobie
Starosta obce informoval prítomných o činnosti, ktorú vykonával na obecnom úrade od
posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva:
- v rozpočtovej organizácii sa konali v mesiaci 06/2022 voľby riaditeľky, novozvolená
riaditeľka Mgr. Neupauerová, ktorá bola menovaná do funkcie od 01.08.2022 sa
v mesiaci 07/2022 vzdala postu riaditeľky, preto bola Mgr. Eva Bobková, učiteľka
v ZŠ s MŠ Vydrník starostom obce poverená od 01.08.2022 vedením školy do
vymenovania novej riaditeľky,
- v osade bola vykonaná deratizácia, ktorá mala kladný prínos pre tam žijúcich občanov,
- vo Vydrníckom spravodajcovi bol pre občanov uverejnený článok o odpadoch a ich
separácii v obci,
- na stavebnom úrade sa zmenil zamestnanec, od 08/2022 túto prácu pre obec vykonáva
Filip Cehula,
- v Obecnom dome sa uskutočnilo stretnutie poslancov,
- obecný kamerový systém bol doplnený o jednu kameru, ktorá monitoruje autobusovú
zastávku.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník berie na vedomie správu starostu obce o činnosti
obecného úradu za posledné obdobie.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:

/

Dická

/

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

Kollár

/

Kukura

Slavkovský

/

Šabla

Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

/

/

/

K bodu 5 – Schválenie Ceny starostu obce Vydrník
Obec v spolupráci s kultúrnou komisiou pripravuje na 17.9.2022 Deň obce s kultúrnym
programom, občarstvením a inou zábavou pre občanov Vydrníka. Pri tejto príležitosti starosta
obce odovzdá trom vybraným osobnostiam Cenu starostu obce. Štatút obce nariaďuje
poslancom obecného zastupiteľstva rokovať a schváliť výšku finančného príspevku na túto
cenu. Po diskusii bola jednomyseľne schválená výška 200,00 eur/1 oceneného.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje udelenie Ceny starostu obce Vydrník trom
navrhovaným osobnostiam (Gurnik Peter, Gallovič Ján, Gapčo Peter) vo výške 200
eur/oceneného.

Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

Gurník

Kroščen

/

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

Šabla

/

/

/

K bodu 6 – 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 doplniť sumu 120 000 eur na výstavbu
multifunkčného ihriska, o dotáciu obec požiadala VÚC, ktorá bola obci schválená vo výške
cca 59 000 eur. O sumu 6 000 eur sa navýši rozpočet na výstavbu obecného námestia. Na
plánované investičné výdavky obec použije rezervný fond vo výške 126 000 eur.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

Gurník

Kroščen

/

Kollár

Kukura

/

/

/

Slavkovský

Šabla

/

/

/

K bodu 7 – Záver
Na záver rokovania starosta informoval poslancov o zámere kultúrnej komisie pri obecnom
zastupiteľstve zorganizovať deň obce v mesiaci september. Pripravené bude jedlo,
občerstvenie, zábava, hry, hudobné vystúpenia folklórnych i tanečných skupín a pod.
Rokovanie poslancov bolo potom ukončené o 20.00 hod. Starosta poďakoval prítomným za
účasť na rokovaní.
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 17.08.2022

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

…………………………………….
Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce
Zápisnicu overili: Tibor Slavkovský
Peter Gallovič
Martin Barabas

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

