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

 

číslo:  14/2020                                                                                  Vo Vydrníku 04.09.2020 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu 14. riadneho / mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

vo Vydrníku,  konaného dňa  04. septembra 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. Kollár Ladislav 

                                                         3. Kukura Anton 

                                                         4. Ing. Dická Božena 

                                                         5. Bc. Gurník Peter 

                                                         6. Šabla Patrik 

                                                         7. Slavkovský Tibor 

                                                          

Neprítomný-ospravedlnený:           1.  Gallovič Peter 

                                                        2.  Kroščen Miloš 

                                                        

Ďalší prítomní :   Mgr. Lesnická Darina –  zamestnankyňa 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 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. 
 

 

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.   Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 – informácia 

  6.   Informácia – závery auditu verejného osvetlenia 

  7.   Schválenie VZN č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vydrník 

  8.   Schválenie VZN č. 4/2020 o premávke na pozemných komunikáciách na území obce  

        Vydrník 

  9.   Schválenie oplotenia materskej školy 



10.  Žiadosť Heleny Žoldákovej o zmenu Územného plánu obce Vydrník 

11.  Nakladanie s biologickým odpadom v obci – prerokovanie 

12.  Návrh VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej  

       školy a školského zariadenia na rok 2021 v obci Vydrník 

13.  Správa kultúrnej komisie o pripravovanej publikácii o histórii obce 

14.  Záver 

 

 

K bodu 1  - Otvorenie a schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote v rámci plánovaných zasadnutí  

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

obecného zastupiteľstva. Rokovanie otvoril a viedol.  Zasadnutia sa zúčastnilo sedem 

poslancov, poslanci Gallovič a Kroščen svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili, poslanec 

Šabla sa dostavil o 18.25 hod. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Starosta obce 

predniesol prítomným pripravený program rokovania, ktorý poslanci jednomyseľne schválili. 

Obecné zastupiteľstvo bolo verejné za dodržania predpísaných opatrení - 2 metrových 

vzdialeností medzi prítomnými a s ochrannými rúškami na prekrytie dýchacích ciest.  

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  schvaľuje prednesený 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, Slavkovský, Šabla, 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, Gurník, Barabas, 

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

b) overovateľov zápisnice v zložení : Kollár, Gurník, Barabas. 

 

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 predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a skonštatoval, že  

- uznesenie č. 154/2020 – úľava z nájmu pre firmu Fedák PLUS s.r.o. – sa plní,  

      -    všetky ostatné uznesenia boli splnené. 

 

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: 

- audit verejného osvetlenia v obci bol ukončený, finančná komisia sa oboznamuje s jeho 

výsledkom a odporučí ďalšie kroky, 

- s víťaznou firmou SOVUS obec podpísala zmluvu na dodanie prác na prístavbe Obecného 

domu, na ktorých sa už aj pracuje, prístavba bude ukončená do konca roka 2020, 

- od 01.08.2020 obec zamestnala terénnu soc. pracovníčku v rámci prebiehajúceho projektu 

MV SR pre marginalizované skupiny obyvateľov, práve prebieha výberové konanie na prac. 

pozíciu terénneho pracovníka v rámci toho istého projektu, 

- obec stále hľadá riešenie na vysporiadanie pozemkov na pripravovanú novú komunikáciu – 

pripravuje sa na 22.09.2020 stretnutie vlastníkov so starostom obce, na ktorom sa bude hľadať 

riešenie a od jeho výsledku bude závisieť aj vysporiadanie parcely č. 338, 

- starosta podal informáciu, že ako člen DHZ vo Vydrníku s ostatnými členmi sa zúčastnili 

pátracej akcie po nezvestnom Františkovi Tkáčovi, ktorý sa stratil v Slovenskom raji, 

- bola ukončená oprava miestnej komunikácie od Obecného domu smerom hore na koniec 

obce zalepením výtlkov, čím sa ukončila celková oprava miestnych komunikácií v obci 

naplánovaná v tomto roku, 

- Obecný úrad vo Vydrníku požiadal Obec Spišský Štiavnik o súhlas s výrubom stromov pri 

cintoríne a v záhrade základnej školy, čo čiastočne súvisí aj s plánovaným oplotením 

a rozšírením obecného cintorína, starosta vyjadril potrebu oplotiť aj areál materskej školy 

betónovým oplotením z nižnej strany aby sa tak čiastočne eliminoval výrazný pach z chovu 

zvierat na susednom pozemku, so zámerom oplotenia pozemku bude obecný úrad vopred 

informovať vlastníkov susedných pozemkov, 

- poslanec Barabas poukázal na zúženú komunikáciu 2.tr. pri rodinnom dome č.126, pred 

ktorým sa nachádzajú prerastené ihličnaté stromy, ktoré zasahujú svojimi konármi do 

vozovky, požiadali starostu obce vyzvať vlastníka pozemku aby v stanovenom termíne 

stromy odstránil, 

- poslanci upozornili starostu obce na nevýrazné čierne oblečenie členov MOPS, starosta 

prisľúbil nápravu s tým, že na čiernych mikinách budú nosiť ešte zelené reflexné vesty 



a zároveň poslanci žiadali, aby členovia MOPS upozorňovali mládež, aby nevysedávali 

v autobusových zastávkach, 

- v 07/2020 zasadala Bezpečnostná rada CO okresu Poprad, na ktorej vystúpil aj starosta obce 

so správou o pripravenosti a stavom našej obce, 

-  PSK sa zaoberal stavom v rómskych komunitách, starostovia a ostatní prítomní sa zhodli na 

tom, že problémy sú všade rovnaké a treba hľadať možnosti ich odstraňovania a riešenia, 

- 02.08. sa starosta zúčastnil v Banskej Bystrici stretnutia na výročie holokaustu, 

- 26.08. zasadala kultúrna komisia, ktorá pripravovala benefičné cyklopreteky dňa 13.09.2020 

a pripravovala materiály do plánovanej knihy o histórii Vydrníka, ktorú píše a spracováva Ing. 

Milan Budzák, 

- šk. rok začal 02.09. aj v našej škole za predpísaných pandemických opatrení v priestoroch 

školy, 

- v obci prebieha sčítanie domov a bytov, vracajú sa nám vypísané dotazníky od občanov, 

ktoré sa spracovávajú do elektronického formulára. 

 

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 – Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - informácia 

 

Obec Vydrník je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie základnej školy s materskou školou, 

a ako materská účtovná jednotka je povinná každoročne zostavovať konsolidovanú účtovnú 

závierku a konsolidovanú výročnú správu, ktoré overuje audítor a sú zverejňované v registri 

účtovných závierok. Poslanci sa oboznámili s obsahom konsolidácie, ktorú tvoria účtovné 

výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky-textová a tabuľková časť a Výročnou 

správou za rok 2019.  Nikto nemal pripomienky  a jednomyseľne boli všetci za prijaté 

uznesenie. 

 

Prijaté uznesenie:   

Obecné zastupiteľstvo  Obce Vydrník  berie na vedomie  

a) informáciu o vykonanej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019, 

b) správu audítorky z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019, 

c) Konsolidovanú výročnú správu Obce Vydrník za rok 2019. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /          /         /     /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:      /  /     



Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 6 – záver auditu verejného osvetlenia 

 

Z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva vyplynula úloha spracovania 

energetického auditu verejného osvetlenia v obci, ktorý spracovala firma CEVO. S jej 

výsledkom boli oboznámení poslanci, ktorí sa stotožnili so starostom obce na rekonštrukcii 

verejného osvetlenia výmenou svietidiel s dosiahnutím úspory elektrickej energie. Na 

dodávateľskú firmu prebehne výberové konanie. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník berie na vedomie informáciu o závere auditu verejného 

osvetlenia v obci Vydrník. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /          /         /      /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:       /  /     

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 7 – Schválenie VZN č.3/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Vydrník 

 

Od predchádzajúceho rokovania poslanci obecného zastupiteľstva pripravovali návrh nového 

Prevádzkového poriadku pohrebiska, v ktorom sa aktualizovali, okrem iného, poplatky za 

hrobové miesta a stavby na obecnom cintoríne, uzatváranie cintorína v nočných hodinách, 

a pod. Posledný prevádzkový poriadok bol platný od roku 2007. Poslanci boli jednomyseľne 

za prijatie nového dokumentu.  

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje VZN č.3/2020 Prevádzkový poriadok 

pohrebiska Obce Vydrník. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /          /        /       /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:      /  /     

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 8 – Schválenie VZN č.4/2020 o premávke na pozemných komunikáciách na 

území obce Vydrník 



Poslanci sa od predošlého rokovania obecného zastupiteľstva venovali aj príprave nového 

všeobecne záväzného nariadenia obce o prevádzke na pozemných komunikáciách v obci. 

Návrh bol prerokovaný aj s Dopravným inšpektorátom v Poprade a s právnikom, aby nebol 

v rozpore s inými zákonmi. Novoprijaté všeobecne záväzné nariadenie by malo v obci 

vyriešiť najmä situácie s parkovaním automobilov na verejných priestranstvách, na obecných 

aj súkromných pozemkoch, státie áut na vozovkách, prekážky prečnievajúcich konárov do 

vozovky a pod.  V obci budú označené určené miesta na parkovanie. Poslanci tento dokument 

jednomyseľne schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje VZN č.4/2020 o premávke na pozemných 

komunikáciách na území obce Vydrník. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.9  Schválenie oplotenia MŠ 

 

Areál materskej školy sa nachádza uprostred obce medzi rodinnými domami. Existujúce 

oplotenie z jednej strany nezabraňuje šíreniu zápachu z chovu  množstva domácich zvierat 

a z druhej strany oplotenie chýba. Poslanci so starostom obce navrhli vymeniť existujúce 

záhradné pletivo za betónový plot a oslovili druhého majiteľa aby si svoj pozemok oplotil. 

Výmena oplotenia by mala stáť cca 6 000 eur, ktoré budú zaplatené z rezervného fondu. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje realizáciu výmeny oplotenia v MŠ. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.10  Žiadosť Heleny Žoldákovej o zmenu Územného plánu Obce Vydrník 

 

Helena Žoldáková požiadala listom vedenie obce a obecné zastupiteľstvo o možnosť zmeny 

v územnom pláne obce tak, aby bolo možné  na parc.č. 537/18, ktorej je vlastníčkou a ktorá je 

záhradou pri jej rodinnom dome, postaviť nový rodinný dom. Keďže obec má rozpracovaný 

druhý doplnok územného plánu, poslanci poverili starostu obce zadať požiadavku na 

vykonanie zmeny územného plánu tak, aby dané územie bolo určené na výstavbu. Zároveň 



poslanci dali na vedomie žiadateľke, že všetky náklady na vybudovanie inžinierskych sietí 

a prístupovej  komunikácie k budúcemu stavebnému pozemku bude znášať stavebník 

a žiadateľka sa bude spolupodieľať na úhrade za spracovanie druhého doplnku územného 

plánu. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Vydrník  

a) prerokovalo žiadosť Heleny Žoldákovej o zmenu územného plánu z dôvodu výstavby 

rodinného domu na parc.č.537/18, 

b) poveruje starostu obce navrhnuté zmeny zakomponovať do rozpracovaného doplnku 

č.2  územného plánu, 

c) zaväzuje žiadateľku   

- znášať náklady súvisiace so zmenou a doplnkom územného  plánu so 

spoluúčasťou obce, 

- prístupovú cestu a inžinierske siete k pripravovanej stavbe riešiť na vlastné 

náklady. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.11  Nakladanie s biologickým odpadom v obci - prerokovanie 

 

Súčasná legislatíva štátu  kladie dôraz na obce a mestá aby separovali aj biologický odpad 

z jedální a z domácností. Vedenie obce uvažuje o zakúpení kompostérov pre domácností, 

ktorých by bolo nad 50% zo všetkých domácností v obci. V osade sa plánuje zabezpečiť 

domácnostiam KUKA nádoby, aby všetky domácnosti mali nádobu na odpad a aby sa odpad 

nezhromažďoval na čiernych skládkach.  

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník berie na vedomie informáciu o nakladaní 

s biologickým odpadom v obci.  

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.12  Návrh VZN č.5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

materskej školy a školského zariadenia na rok 2021 v obci Vydrník 



Obec pripravuje návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka materskej školy a školského klubu na rok 2021 v obci Vydrník. Súčasná 

situácia v školstve, aj z dôvodu koronavírusu, ktorý aj v novom šk. roku bude ovplyvňovať 

rozpočet školy a školských zariadení, zatiaľ nevie presne predpokladať výdavky v školských 

zariadeniach. Zapísaný počet žiakov v materskej škole v tomto školskom roku je vyšší oproti 

minulému roku, preto aj čiastočné navýšenie rozpočtu by neznamenalo zvýšenie čiastky 

financií na jedného žiaka oproti minulému roku. Na rozpočte školy sa bude pracovať a potom 

sa aktuálne upraví aj výška dotácie na jedného žiaka do všeobecne záväzného nariadenia. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník berie na vedomie pripravované VZN č. 5/2020 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školského klubu na rok 2021 

v obci Vydrník. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.13  Správa kultúrnej komisie o pripravovanej publikácii 

 

Kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve vo Vydrníku pripravuje v spolupráci so 

spisovateľom Ing. Milanom Budzákom vydanie publikácie s pripravovaným názvom 

„Vydrník vo svetle kaštieľa“. Historický materiál poskytol pán farár z farskej kroniky, 

Vydrnícky hlas za 10 rokov svojej existencie a ostatné bude použité z iných zdrojov. Poslanci 

zaviazali starostu obce, aby spracovaný materiál bol pred vydaním overený a schválený aj 

v obecnom zastupiteľstve. Obec sa bude finančne podieľať na vydaní tejto publikácie. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  

a)   berie na vedomie správu kultúrnej komisie o pripravovanej publikácii o histórii obce  

      Vydrník, 

b)  poveruje starostu obce s vyžiadaním pripravovaného materiálu do publikácie na jeho  

      schválenie kultúrnou komisiou pri obecnom zastupiteľstve. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /     

Nehlasoval:          

 

 

 

 



K bodu č. 14 – Interpelácie poslancov a záver 

 

- starosta obce vyzval poslancov aby sa viac zapájali do riešenia problémov v obci, 

- poslanec Barabas sa pýtal, či kancelársky kontajner, ktorý obec zakúpila pre 

MOPS a TSP plní funkciu – starosta povedal, že priestor je rozdelený na dve 

miestnosti, v súčasnosti sa pracuje na napojení el. energie, 

- poslanec Šabla sa informoval, ako prebieha „aktivačná činnosť“  v obci a či by 

nebola možnosť poveriť pracovníkov s upratovaním kostola. 

 

Rokovanie poslancov bolo po diskusii ukončené o 21.20 hod. Starosta poďakoval prítomným 

za účasť na plánovanom rokovaní a za aktívny prístup k riešeniu jednotlivých bodov 

programu. 

 

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  04.09.2020        ............................................................                                                                     
 

 

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

         Mgr. Jozef  Bizoň, starosta obce 

  

 

Zápisnicu overili:   Ladislav Kollár      ………………………….. 

                                Bc. Peter Gurník   ………………………….. 

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

 


