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

 

číslo:  15/2017                                                                                   Vo Vydrníku 27.09.2017 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu 15. riadneho/ mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

vo Vydrníku,  konaného dňa  27.09.2017 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku. 

 

P r í t o m n í  :  

      

Peter Slobodník – starosta obce  

                                                        

Poslanci Obecného zastupiteľstva:     

                                                          Martin Barabas 

                                                          Ing. Ladislav Dický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                          Ladislav Kollár 

                                                          Ing. Rastislav Skokan    

                                                          Ing. Peter Slavkovský 

                                                          Ladislav Kollár ml.                                                                                                                      

                                                           

Neprítomní-ospravedlnení:   Milan Barabas 

 

Ďalší prítomní :   Mgr. Darina Lesnická, zamestnankyňa 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 7 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 6 

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 zapisovateľky 

3. Správa o činnosti obecného úradu 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Územno-plánovacia dokumentácia-doplnok č.1 – schválenie 

6. VZN Obce Vydrník č.2/2017 

7. VZN Obce Vydrník č.3/2017  

8. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu miestnych komunikácií 

9. Obecné parkovisko 

10. Rôzne 

11. Záver 



K bodu 1  Otvorenie, schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce, Peter Slobodník, pozval poslancov na  rokovanie obecného zastupiteľstva, 

ktoré otvoril a viedol. Privítal všetkých prítomných pozvaných poslancov OZ a zahájil 

pracovné rokovanie obecného zastupiteľstva. Na zasadnutí boli prítomní  šiesti poslanci 

z celkového počtu 7 poslancov. Starosta konštatoval,  že počet prítomných poslancov je šesť 

a OZ je uznášania schopné. 

Prednesený program jednania bol poslancami jednomyseľne schválený. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje  program rokovania OZ. 

 

Hlasovanie:  za :   6      ( Barabas Martin, Dický, Kollár, Skokan,  

                                        Slavkovský, Kollár ml.)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 1   (Milan Barabas) 

 

 

 

K bodu 2  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky  

 

      -    do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednomyseľne schválení poslanci :  Skokan,  

            Kollár st., Barabas Martin, 

- za overovateľov zápisnice : Skokan, Barabas  Martin, Kollár st., 

- za zapisovateľku bola určená Darina Lesnická . 

 

Prijaté uznesenie: 

           Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

1. berie na vedomie  
a) určenie overovateľov zápisnice v zložení  :  Kollár st., Skokan, Barabas Martin, 

b) určenie zapisovateľky: Darina Lesnická, 

2. schvaľuje  členov návrhovej komisie v zložení : Kollár st., Skokan, Barabas Martin. 

 

 

Hlasovanie:       za :   6        ( Barabas Martin, Dický, Kollár, Skokan,  

                                              Slavkovský, Kollár ml.)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  1  (Barabas Milan)  

 

 

 

K bodu 3  Správa o činnosti obecného úradu 

 

- starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcom, druhom verejnom obstarávaní na 

dodávateľa stavby „Obnova materskej školy“, externý obstarávateľ zaregistroval do 

05.09.2017 jedného záujemcu –firmu Strechy Zachar, ktorá zložila finančnú 

zábezpeku. Verejné obstarávanie kontroluje MV SR, po jeho schválení sa začne 



s prácami, v tomto roku by sme chceli urobiť strechu a základy prístavby, v súvislosti 

s prebiehajúcou rekonštrukciou materskej školy sa vyučovanie presunie do základnej 

školy a elokovaná trieda ŠZŠ sa presťahuje do obecnej budovy č.98, 

- ďalej informoval poslancov o zámere a pokračovaní prác rozšírenia kanalizácie v časti 

obce stanica a v osade, 

- do konca 09/2017 je potrebné podať žiadosť na rozšírenie vodovodnej siete v obci na 

Environmentálny fond, 

- v obecných priestoroch č.68 prebieha rekonštrukcia priestorov, ktorá by mala byť 

ukončená do konca roka, pripravuje sa 2. etapa rekonštrukcie –prístavba, na ktorú 

v súčasnosti externá firma pripravuje verejné obstarávanie na obstarávateľa prác. 

Starosta pozval poslancov v sobotu na obhliadku priestorov a tiež navrhol spojiť 

územné so stavebným konaním na vydanie stavebného povolenia. 

 

Prijaté uznesenie: 

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

obecného úradu za uplynulé obdobie. 

 

Hlasovanie:       za :   6        ( Barabas Martin, Dický, Kollár, Skokan,  

                                              Slavkovský, Kollár ml.)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  1  (Barabas Milan)  

 

 

K bodu 4   Kontrola plnenia uznesení 

 

- starosta obce skonštatoval, že obecný kontrolór nastúpi do funkcie od 01.10.2017, 

- vysporiadanie obecného pozemku s RKC prebehlo, Notársky úrad vyhotovil 

osvedčenie o vydržaní, ktoré už je obidvoma stranami podpísané, toto sa predložilo na 

zápis do katastra nehnuteľností, 

- návrh VZN č.2/2017 o vylepovaní plagátov sa prepracoval a doplnil  a bude 

predložený na dnešnom zasadnutí na schválenie. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie:       za :   6        (Barabas Martin, Dický, Kollár, Skokan,  

                                              Slavkovský, Kollár ml.)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  1  (Barabas Milan) 

 

K bodu 5  Územno-plánovacia dokumentácia „Územný plán obce Vydrník, Zmena  

 a doplnok č.1“ – schválenie. 

  

Starosta obce predložil poslancom návrh spracovaného doplnku č.1 k územnému plánu obce 

z roku 2012, ktorý rieši, okrem iného, územie na výstavbu rodinných domov. Keďže 

v doplnku nebola zakreslená plánovaná prístupová komunikácia k plánovanej výstavbe 

rodinných domov, poslanec Slavkovský navrhol v doplnku č.1 doriešiť zakreslenie cesty, 



následne urobiť geometrický plán s prechodom cez pozemok J.Böhmera s jej zameraním 

a potom vysporiadavať pozemky od vlastníkov. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje  Územno-plánovaciu dokumentáciu „Územný 

plán obce Vydrník, Zmena a doplnok č.1“ 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Kollár , Dický, Slavkovský, Skokan, Barabas Ma, Kollár ml. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Barabas Milan 

 

 

 

 

K bodu 6  VZN obce Vydrník č. 2/2017 o určení miest na vylepovanie volebných 

plagátov 

 

  -   návrh VZN bol prepracovaný v zmysle požiadaviek poslancov z predchádzajúceho 

zasadnutia OZ a predložený na schválenie. Poslanci návrh jednomyseľne schválili bez 

pripomienok. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje VZN č.2/2017 o určení miest na vylepovanie 

volebných plagátov.    

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Kollár , Dický, Slavkovský, Skokan, Barabas Ma, Kollár ml. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Barabas Milan 

 

 

 

K bodu 7    VZN č.3/2017, ktorým sa podľa zmeny a doplnku č.1 Územného plánu Obce  

Vydrník mení a dopĺňa VZN Obce Vydrník č. 2/2012 o záväzných častiach  ÚP obce 

Vydrník. 

 

- starosta obce predložil na schválenie návrh VZN obce, ktoré mení VZN z roku 2012 

prijaté pri schvaľovaní územného plánu obce, ktoré rieši záväzné časti územného 

plánu v zmysle vypracovaného doplnku č.1. Poslanci nemali žiadne výhrady voči 

pripravenému návrhu a jednomyseľne ho schválili. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  schvaľuje VZN č.3/2017,  ktorým sa podľa zmeny 

a doplnku č.1 Územného plánu Obce Vydrník mení a dopĺňa VZN Obce Vydrník č. 2/2012 

o záväzných častiach ÚP obce Vydrník. 



 

Hlasovanie: 

Za: 6 Kollár , Dický, Slavkovský, Skokan, Barabas Ma, Kollár ml. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Barabas Milan 

 

 

K bodu 8  Projektová dokumentácia na opravu miestnych komunikácií. 

 

- už na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci navrhovali postupnú opravu miestnych 

komunikácií, ktorá by mala byť čiastočne hradená aj z prijatého úveru, ktorý schválili 

na investičné akcie obce. Ešte v tomto roku by mala byť opravená miestna 

komunikácia smerom k osade a od COOP Jednoty smerom k vyšnému koncu obce, 

v budúcom roku  potom druhá časť miestnych komunikácií. Spracováva sa projektová 

dokumentácia, cena by sa mala pohybovať od 20-30 eur za m2 (260mx4,5m). Keďže 

komunikácia je najviac poškodená pred domami č.39-40, poslanci navrhli dorobiť 

odvodňovací rigol z vyšného konca až k domu č.39 a toto zapracovať do projektovej 

dokumentácie. Na základe projektovej dokumentácie sa dopracuje rozpočet na 

rekonštrukciu komunikácií po jednotlivých etapách a proces bude pokračovať 

verejným obstarávaním dodávateľa prác. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  

a) berie na vedomie stav prípravných prác – projektovej dokumentácie, na opravu 

miestnych komunikácií, 

b) žiada riešiť požiadavku predĺženia odvodňovacieho rigola až po RD č.39 

v pripravovanej projektovej dokumentácii na opravu miestnych komunikácií. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Kollár , Dický, Slavkovský, Skokan, Barabas Ma, Kollár ml. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Barabas Milan 

 

  

K bodu 9  Obecné parkovisko 

 

- starosta obce predložil poslancom návrh urbanistického riešenia plochy, vzniknutej 

uprostred obce po zbúraní budovy č.65. Návrhy sa poslancom nepáčili z dôvodu, že je 

v nich veľa parkovacej plochy. Toto miesto nechcú zameniť za parkovisko, ale malo 

by tam byť viac zelenej plochy. Poslanci Dický a Slavkovský nechcú parkovisko 

uprostred obce, preto žiadali starostu o prednesenie ich požiadaviek projektantovi na 

prepracovanie s menším parkoviskom a väčšou zelenou plochou, taktiež navrhli riešiť 

to spolu s cestami a územným plánom obce. Po prepracovaní návrhu starosta obce 

zvolá mimoriadne stretnutie poslancov na jeho posúdenie. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku : 

a) berie na vedomie informáciu starostu obce o výstavbe parkovacích miest v obci, 



 

b) ruší uznesenie č. 140/2017 z 31.05.2017, 

c) žiada starostu obce zabezpečiť spracovanie návrhov urbanistického riešenia zelenej 

plochy a 8-10 parkovacích miest na parc.č.63 a 64 v obci Vydrník. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Kollár , Dický, Slavkovský, Skokan, Barabas Ma, Kollár ml. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Barabas Milan 

 

K bodu 10  Rôzne 

 

- starosta obce dal slovo prítomným občanom, ktorí sa sťažovali na: 

Kalafut Jozef – žiadal o pripojenie svojho rodinného domu na obecný vodovod, 

poslanec Skokan mu doporučil podať na obecný úrad písomnú žiadosť o pripojenie na 

vodovod, 

                       -  sťažoval sa na nelegálne vytvárajúce sa smetisko na pozemku bývalej 

píly, ktorý bezprostredne susedí s jeho pozemkom, 

Bizoň Jozef – poukázal na zlý stav kanalizácie v časti „stanica“ a tiež na chýbajúce 

poklopy na šachtách, ktoré provizórne nahradili občania iným poklopom, 

Barabas Vladimír – sťažoval sa na upchaté šachty v tejto časti obce s požiadavkou ich 

vyčistenia, starosta prisľúbil  skontrolovať ich stav a kúpiť   4 ks betónových poklopov 

na ich zakrytie aby sa nestali rizikom úrazov. 

 

K bodu 11  Záver 

 

 Po prerokovaní všetkých bodov doplneného programu starosta obce poďakoval prítomným 

za aktívnu účasť na zasadnutí OZ a toto zasadnutie ukončil. Zasadnutie bolo ukončené 

o 22.30 hodine. 

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  27.09.2017         .............................................                                                                     
 

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

         Peter Slobodník, starosta obce 

  

 

Zápisnicu overili:   Ing. Skokan Rastislav     ………………………….. 

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

                                Kollár Ladislav  st.         ………………………….. 

 


