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

 

číslo:  16/2020                                                                                  Vo Vydrníku 04.12.2020 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu 16. riadneho / mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

vo Vydrníku,  konaného dňa  04. decembra 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. Gallovič Peter 

                                                         4. Šabla Patrik 

                                                         5. Bc. Gurník Peter 

                                                         6. Slavkovský Tibor 

                                                         7. Kukura Anton 

 

Neprítomný-ospravedlnený:           1.  Ing. Dická Božena 

                                                        2.  Kroščen Miloš 

                                                        

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 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 OcÚ 

5.  Schválenie VZN č.5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a 

     školského zariadenia na rok 2021 v Obci Vydrník 

6.  Schválenie Dodatku č.3 k VZN Obce Vydrník č.1/2009 o miestnych daniach a miestnom 

     poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r.2009 a ďalšie zdaňovacie 

     obdobia. 

7.  Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným 



      stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora. 

8.   Schválenie VZN č.6/2020 o chove a držaní zvierat na území obce Vydrník 

9.   Prerokovanie investičného zámeru a schválenie úveru 

10. Prerokovanie obecného parkoviska 

11. Schválenie rozpočtu Obce Vydrník na rok 2021 a návrhu rozpočtu na roky 2022 a 2023 so 

      správou obecného kontrolóra 

12. Schválenie plánu práce kontrolóra obce na 1. polrok 2021 

13. Vývoj rozpočtu a povinné zverejňovanie v ZŠ s MŠ Vydrník – správa z kontrolnej    

      činnosti obecného kontrolóra v r. 2020 

14. Rozpočtové opatrenia č. 4 

15. Záver 

 

K bodu 1  - Otvorenie a schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote podľa plánu riadne zasadnutie 

obecného zastupiteľstva na 17.00 hodinu, na ktoré pozval všetkých poslancov obecného 

zastupiteľstva. Rokovanie otvoril a viedol.  Zasadnutia sa zúčastnilo sedem poslancov, 

poslanci Dická a Kroščen svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili. Obecné zastupiteľstvo 

bolo uznášania schopné. Starosta obce predniesol prítomným pripravený program rokovania, 

ktorý predsedajúci doplnil o dva ďalšie body a to zmenu spôsobu financovania publikácie 

o obci Vydrník a prerokovanie zrušenia školského obvodu Hrabušice pre žiakov 2. stupňa 

z Vydrníka a poslanec Gallovič navrhol zmeniť poradie prerokovávaných bodov programu 

v ucelených celkoch. Doplnený program potom poslanci jednomyseľne schválili. 

Obecné zastupiteľstvo bolo verejné za dodržania predpísaných opatrení - 2 metrových 

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

použitia dezinfekcie rúk.  

Doplnený program rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

4. Správa starostu obce o činnosti obecného úradu za posledné obdobie 

5. Vývoj rozpočtu a povinné zverejňovanie v ZŠ s MŠ Vydrník – správa z kontrolnej činnosti 

     obecného kontrolóra v r. 2020 

6. Schválenie VZN č.5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a 

    školského zariadenia na rok 2021 v Obci Vydrník. 

7. Prerokovanie investičného zámeru a schválenie úveru 

8. Schválenie rozpočtu Obce Vydrník na rok 2021 a návrhu rozpočtu na roky 2022 a 2023 so 

    správou obecného kontrolóra 

9. Schválenie Dodatku č.3 k VZN Obce Vydrník č.1/2009 o miestnych daniach a miestnom 

    poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r.2009 a ďalšie zdaňovacie 

    obdobia. 

10. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným 

       stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora. 

11. Schválenie VZN č.6/2020 o chove a držaní zvierat na území obce Vydrník. 

12. Schválenie plánu práce kontrolóra obce na 1. polrok 2021 

13. Prerokovanie obecného parkoviska 

14. Rozpočtové opatrenie č.4 

15. Zmena formy financovania knihy „Vydrník vo svetle Kaštieľa“ 

16. Prerokovanie zrušenia školského obvodu Hrabušice  

17. Záver 



Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  schvaľuje doplnený 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 Gurník, Gallovič, Kollár, 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:, Gurník, Gallovič, Kollár. 

2. Berie na vedomie  

a) určenie zapisovateľky: Mgr. Lesnická, 

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

 

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  

- uznesenia  č. 172/2020,  173/2020 a 178/2020 sa plnia, k vysporiadaniu pozemkov na 

miestnu komunikáciu zvolal starosta stretnutie vlastníkov pozemkov no zmluvy 

o budúcej zmluve nie sú pripravené, obec požiadala advokátsku kanceláriu o právne 

služby v tejto veci,   všetky ostatné uznesenia podľa slov starostu boli splnené. 

- poslanec Kukura sa pýtal, či obec požiadala v tomto roku o dotáciu na rozšírenie 

kanalizačnej siete v osade a v časti „stanica“ o ktorú sa uchádzala už v roku 2018 – 

starosta povedal, že požiada p. Tomčáka o vypracovanie žiadosti o dotáciu 

z aktuálnych europrojektov na túto stavbu. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie: 



 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / - / / - / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:  /   /     

Nehlasoval:          

 

 

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: 

- rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci je v plnom prúde, do konca roka bude ukončená 

obec a v roku 2021 bude rekonštrukcia pokračovať v osade, VSD by mala osadiť na stĺpy 

zásuvky na vianočné svetelné ozdoby a dodať 10 ks týchto svetelných ozdôb, zvyšok 

zabezpečí obec v spolupráci s J. Bohmerom, 

- zároveň sa v obci stavajú nové stĺpy na optický kábel na šírenie internetu Slovak telekom, 

v niektorej časti obce vedenie je položené v zemi v centrálnej časti je kábel vedený 

vzduchom, ukončenie prác by malo byť do konca roka, 

- prístavba Obecného domu finišuje, zakladajú sa okná a dvere, pripravuje sa ďalší dodatok 

zmluvy o predĺženie termínu ukončenia stavby a to do konca 02/2020 vnútorné priestory a do 

konca 05/2020 vonkajšia časť a to z dôvodu vysokej vlhkosti v nových priestoroch, starosta 

s poslancami rozhodol, že Obecný dom sa nebude napájať na obecnú studňu, ktorá sa 

nachádza na pozemku ale ostane doterajšie napojenie na obecný vodovod, 

- starosta informoval, že sa obrátil na advokátsku kanceláriu o právnu pomoc pri vysporiadaní 

pozemkov na novú komunikáciu z dôvodu, že medzi vlastníkmi sú aj zomrelí, 

- starosta prečítal správu o činnosti DHZ od 30.6. do 21.11.2020 v obci a dodal, že náš DHZ 

patrí do skupiny B, čo znamená, že by mal dostať dotáciu od štátu na činnosť vo výške 3000 

eur/rok a ak obec zaregistruje vozidlo AVIA do registra MV SR, tak sa na neho nebude 

vzťahovať technická ani emisná kontrola. Zatiaľ registrované nie je, 

- činnosť starostu v poslednom období bola zameraná hlavne na prípravu a zabezpečenie 

testovania na COVID 19 v našej obci, testovania dopadli dobre bez problémov pozitívne 

testovaní boli hlavne občania z MRK, zároveň starosta poďakoval všetkých dobrovoľníkom, 

ktorí sa zapojili a pomáhali pri testovaní, 

- prešovský samosprávny kraj zrealizoval opravu cesty II. triedy v našej obci pri vstupe 

a výstupe z obce, pokračovanie opravy celého úseku by malo byť v roku 2021, 

- starosta informoval, že v rámci rekonštrukcie trate ŽSR sa plánuje so zrušením podjazdu 

smerom na Kaštieľ pre vozidlá, situáciu konzultoval s Ing. Hamrakom, členom stavebnej 

komisie, ktorý bol pri tom, keď sa o tom rozhodovalo, bude nám nápomocný v prípade, keď 

bude možné územné rozhodnutie  úradu mesta Spišská Nová Ves z roku 2007 napadnúť, 

- súd v Poprade rozhoduje o vysťahovaní našej občianky Žigovej do novej nehnuteľnosti, 

ktoré by sa malo uskutočniť ešte v tomto roku, 

- obec spolupracuje na príprave podkladov do plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na 

obdobie rokov  2021-2027, 

- starosta rokoval so starostkou obce Hrabušice o možnosti zrušenia školského obvodu 

Hrabušice pre žiakov 2.stupňa z Vydrníka-táto téma bude prerokovaná v samostatnom bode, 

- s p. Harhovským pripravuje obec žiadosť o dotáciu na kompostéry pre všetky domácnosti na 

kompostovanie a likvidáciu kuchynského a biologického odpadu s 5% obecnou spoluúčasťou 

na výdavkoch, žiadosť má byť podaná do 15.12.2020, 

- v najbližších dňoch bude obec distribuovať do domácností kalendár, obecný časopis 



a publikáciu o obci, 

- betónové oplotenie cintorína bolo ukončené, dokončuje sa kovová brána, ktorú zhotovuje 

poslanec Gurník, na rozšírenie cintorína bude stavebným úradom vydané územné rozhodnutie 

a bude predložený návrh na vklad do katastra nehnuteľností, 

- výstavba oplotenia parcely materskej školy je teraz pozastavená, 

- starosta obce poďakoval všetkým poslancom a zamestnancom Obce Vydrník za prácu 

v prospech obce počas celého roka. 

 

Prijaté uznesenie: 

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

obecného úradu za posledné obdobie. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / - / / - / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:  /   /     

Nehlasoval:          

 

      

K bodu 5 – Vývoj rozpočtu a povinné zverejňovanie v ZŠ s MŠ Vydrník – správa z 

kontrolnej činnosti obecného kontrolóra v r. 2020 

 

Kontrolór obce v roku 2020 pracoval a vykonával kontroly podľa schváleného plánu práce 

a na základe požiadaviek poslancov obecného zastupiteľstva. Ťažisko kontrolnej činnosti 

spočívalo v kontrole rozpočtovej organizácie obce zameranej na oblasť miezd a povinného 

zverejňovania, z dôvodu kontroly ekonomického a hospodárneho čerpania rozpočtu obce 

v oblasti originálnych kompetencií aj v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v školstve. 

Správa obsahuje porovnanie čerpania rozpočtu za niekoľkoročné obdobie a bude zverejnená 

aj na webovom sídle obce.  

 

Prijaté uznesenie:   

Obecné zastupiteľstvo  Obce Vydrník  berie na vedomie správu obecného kontrolóra 

z kontrolnej činnosti v roku 2020.  

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /  / /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:  /   /     

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 6 – Schválenie VZN č.5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka školy a školského zariadenia na rok 2021 v Obci Vydrník 

 

Starosta obce predložil na schválenie prerokovaný návrh záväzného nariadenia obce o určení 



výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školského klubu deti v roku 2021, 

s prepočtom na jedného žiaka a rok je to v MŠ min. suma 2 282,00 eur a v školskom klube 

detí min. suma 552,00 eur. Je to minimálna suma, ktorú obec poskytne týmto školským 

zariadeniam z rozpočtu obce v roku 2021 na zabezpečenie ich prevádzky, ak sa podstatne 

nezmenia podmienky, za ktorých sa dotácia počítala. Poslanci záväzné nariadenie schválili, 

jeden sa hlasovania zdržal. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje VZN č.5/2020 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2021 v obci Vydrník. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /   /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:   /       

Neprítomní:  /   /     

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 7 –  Prerokovanie investičného zámeru obce a návrh na schválenie úveru 

 

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie ponuku možnosti kúpiť do vlastníctva 

obce areál súčasnej firmy Pro Populo s.r.o. so sídlom v Spišskej Teplici, ktorý sa nachádza 

v extraviláne obce Vydrník, má rozlohu 23 174 m2, je oplotený, chránený kamerovým 

systémom, na pozemku sa nachádza nakladacia rampa  a má napojenie na železnicu. Obec by 

na tomto pozemku mohla zriadiť obecný sociálny podnik, stanicu DHZ, kompostovisko, 

zberný dvor a pod. Celý areál sa predáva za trhovú cenu 280 000 eur. Keďže obec nemá ročný 

rozpočet v takej výške, obec by sa musela úverovo zaťažiť dlhodobým úverom 

v predpokladanej výške 400 000 eur, z čoho by sa 280 000 eur použilo na kúpu areálu Pro 

Popula a 120 000 eur by obec použila na rekonštrukciu miestnych komunikácii v časti obce 

„stanica“ a dve miestne komunikácie v obci,  nakoľko obec žiadala čerpanie financií 

z eurofondov na komunikácie, no doteraz bez odpovede. Kontrolór obce vo svojom 

stanovisku k výške a možnosti čerpania úveru podotkol, že 400 000 eur je dosť vysoká 

úverová zaťaženosť obce, čím sa obec na viac rokov zablokuje v iných investíciách, pretože 

splácanie istiny a úrokov bude zaťažovať obec ročne čiastkou nad 40 000 eur min. 10 rokov . 

Poslanec Gallovič vyjadril názor, že ako bude starosta obce vedieť preukázať aká bude 

návratnosť peňazí z kúpeného areálu z príp. prenájmu objektu alebo inou činnosťou, nebude 

mať problém podporiť tento investičný zámer ale keďže v súčasnosti nie je pripravená žiadna 

alternatíva návratnosti, tento návrh teraz nepodporí. Poslanec Kukura upozornil na pozemok 

vo vlastníctve obce, ktorý sa nachádza v blízkosti predmetného areálu, ktorý by sa mohol za 

výrazne nižšiu obstarávaciu sumu oplotiť a vyrovnať a využívať ho na predpokladané účely. 

Pri hlasovaní ani jeden z prítomných poslancov nepodporil investičný zámer obce ani 

možnosť čerpania dlhodobého úveru. 

 

Prijaté uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  

1. Prerokovalo investičný zámer obce na odkúpenie areálu Pro Popula. 

2. Zobralo na vedomie správu kontrolóra k výške a investičnému zámeru čerpania úveru. 



 

Hlasovanie:  

 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /  / /  / /      / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:  /   /     

Nehlasoval:          

 
3. Schvaľuje návrh na čerpanie dlhodobého investičného  úveru vo výške 400 000 EURO. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za:          

Proti:   /   / /   

Zdržal sa: /   /    / / 

Neprítomní:  /   /     

Nehlasoval:          

 

 

 

 

K bodu 8 - Schválenie rozpočtu Obce Vydrník na rok 2021 a návrhu rozpočtu na roky 

2022 a 2023 so správou obecného kontrolóra. 

 

Predložený návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli 

obce na pripomienkovanie a ktorý obsahoval v časti príjmov aj možnosť čerpania úveru 

poslanci upravili v časti príjmov o 400 000 eur aj v časti výdavkovej ho znížili o 400 000 eur. 

Kontrolór obce potvrdil vo svojom stanovisku, že rozpočet obce bol pripravený podľa 

zákonných podmienok a rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Poslanci k návrhu rozpočtu 

nemali žiadne pripomienky  a jednomyseľne ho schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník 

1.   Berie na vedomie  

      a) správu obecného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023, 

      b) návrh rozpočtu Obce Vydrník na roky 2022 a 2023. 

2.  Schvaľuje  rozpočet Obce Vydrník na rok 2021. 

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /  / /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:  /   /     

Nehlasoval:          

 



 

 

 

K bodu č.9 - Schválenie Dodatku č.3 k VZN Obce Vydrník č.1/2009 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r.2009 

a ďalšie zdaňovacie obdobia. 

 

Obec v roku 2009 schválila záväzné nariadenie týkajúce sa správy a výberu miestnych daní 

a poplatku za likvidáciu odpadov v obci, ktorými čiastočne pokrýva náklady na chod obce 

a ostatné samosprávne funkcie obce. Keďže v poslednom období sa kladie dôraz na separáciu 

odpadov, kompostovanie a iné formy likvidácie bioodpadov aj kuchynských odpadov, 

nebezpečného odpadu a elektroodpadu, zriaďovanie zberných dvorov, náklady na 

odstraňovanie všetkých druhov odpadu neustále stúpajú. Obec po jedenástich rokoch 

pristúpila k zvýšeniu poplatku od občanov za vývoz odpadu z našej obce, nakoľko príjem 

nepostačuje pokryť náklady na túto službu. Návrh bol vypočítaný z celkových ročne 

vynaložených nákladov za likvidáciu odpadu a počtu obyvateľov obce, ktorí sú zo zákona 

povinní platiť tento poplatok v mieste trvalého pobytu. Poplatok sa tak zvýšil na 16,00 

eur/rok/osobu, sadzba poplatku v prepočte na jeden deň je 0,0439 eur/osobu/deň a pri 

zavedenom množstevnom zbere odpadu u právnických osôb je sadzba poplatku 0,0439 

eur/liter. Dodatok č. 3 upresňuje aj podmienky na zníženie poplatku. Poslanci tento návrh 

jednomyseľne schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje Dodatok č.3 k VZN Obce Vydrník č.1/2009 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

r.2009 a ďalšie zdaňovacie obdobia. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /  / /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:  /   /     

Nehlasoval:          

  

 

 

K bodu č.10  - Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym 

odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní 

zberného dvora. 

 

Vzhľadom na snahu obce znížiť množstvo vyvážaného tuhého komunálneho odpadu z obce, 

obec pristúpila k zavedeniu kompostovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

z domácností v kompostéroch v každej domácnosti. Za týmto účelom podala žiadosť 

o poskytnutie príspevku na nákup kompostérov z dostupných zdrojov financovaných 

z prostriedkov environmentálneho fondu v celkovej výške 37 422 eur s 5% spoluúčasťou obce 

vo výške 1 969 eur . Poslanci dodatok č. 1 záväzného nariadenia obce jednomyseľne schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje Dodatok č.1 k VZN č.3/2016 o nakladaní 



s komunálnych odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom 

a o prevádzkovaní zberného dvora. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /  / /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:  /   /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.11  - Návrh VZN č.6/2020 o chove a držaní zvierat na území obce Vydrník 

 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie pripravený návrh záväzného nariadenia 

o chove a držaní zvierat na území obce. Poslanec Barabas vyjadril pripomienku, že 

pripravovaný dokument nerieši chov včiel na území obce a taktiež nie sú jasne vymedzené 

vzdialenosti a iné podmienky chovu zvierat. Z toho dôvodu sa poslanci dohodli, že tento 

dokument sa musí prepracovať, doplniť a potom bude predložený na schválenie. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník   

1. Prerokovalo návrh VZN č.6/2020 o chove a držaní zvierat na území obce Vydrník. 

2. Poverilo starostu obce  doplniť predložený návrh záväzného nariadenia o konkrétne    

            parametre hospodárskych a úžitkových zvierat a prepracovaný návrh predložiť na  

            schválenie v najbližšom termíne rokovania. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /  / /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:  /   /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.12  – Schválenie plánu práce kontrolóra obce na 1. polrok 2021 

 

Kontrolór obce predložil poslancom návrh plánu svojej činnosti v prvom polroku 2021, 

v ktorom by sa chcel venovať kontrole majetku a účtovnej závierky v rozpočtovej organizácii 

a v obci evidencii a vybavovaniu sťažností, spolupracovať pri tvorbe VZN a ostatných 

vnútorných smerníc. Poslanci k návrhu činnosti nemali žiadne pripomienky a navrhnutý plán 

práce jednomyseľne schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje predložený pán práce kontrolóra obce na 1. 

polrok 2021. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 



Za: /  / /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:  /   /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.13 – Prerokovanie zriadenia obecných parkovísk 

 

Podľa aktuálnych informácií v roku 2021 by mal PSK začať s rekonštrukciou cesty II. tr. 

ktorá vedie cez našu obec, jednou podmienkou vo fáze prípravy je aj vybudovanie parkovísk 

v obci z dôvodu plynulého napojenia asfaltového koberca komunikácie na už existujúce 

parkoviská. Parkovacie miesta v obci sú definované aj vo VZN č. 4/2020 o premávke na 

pozemných komunikaciach na území obce Vydrník. Starosta obce navrhol vybudovať 

parkovisko pred materskou školou, pri obecnom úrade, pri Dome smútku a tiež pri Obecnom 

dome č. 68, čo bude aj podmienkou pri kolaudácii jeho rekonštrukcie. Poslanci sa stotožnili 

s predloženým návrhom a poverili starostu obce, aby do najbližšieho rokovania pripravil 

podklady a to projekt, finančnú kalkuláciu nákladov, vlastníctvo pozemkov, územné 

rozhodnutie na výstavbu parkovísk a pod. Návrh bol jednomyseľne schválený. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník poveruje starostu obce s prípravou dokumentácie pre 

prípravu parkovísk pri materskej škole, obecnom úrade, Obecnom dome a Dome smútku. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /  / /  / / / /  

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:  /   /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.14 – Rozpočtové opatrenie č. 4 

 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh na zmenu rozpočtu obce v roku 2020 

na základe zmeny čerpania. Poslanci k zmene rozpočtu nemali žiadne pripomienky 

a rozpočtové opatrenie schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje rozpočtové opatrenie č.4. 

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /  / /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:  /   /     

Nehlasoval:          



 

 

K bodu č.15 – Zmena formy financovania knihy „ Vydrník vo  svetle Kaštieľa“ 

Poslanci na predchádzajúcom rokovaní sa zaoberali prípravou publikácie o histórii obce 

Vydrník, na spracovanie tohto dokumentu sa podujal Ing. Milan Budzák, ktorý písaným 

slovom doplnil pozbieraný fotomateriál a pripravil publikáciu až do fázy jej tlače. Odmena za 

túto činnosť mala byť spracovateľovi vyplatená na základe dohody o vykonaní práce, no 

nakoniec poslanci prijaté uznesenie zrušili a zmenili formu odmeny na autorskú zmluvu, 

v ktorej budú dohodnuté všetky podmienky s autorom publikácie. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  

1. Ruší uznesenie č.178/2020. 

2. Schvaľuje financovanie publikácie o obci formou autorskej zmluvy. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /  / /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:  /   /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.16 – Prerokovanie zrušenia školského obvodu Hrabušice  

 

Starosta obce predložil poslancom informáciu o poslaneckej aktivite Obce Hrabušice 

na zrušení školského obvodu pre deti z Vydrníka. Iniciatíva vychádza z problému riešenia 

havarijného stavu kanalizácie v budove základnej školy a tiež problému v kontajnerovej 

materskej škôlke, ktorá má životnosť 10 rokov. Riaditeľka spádovej školy hovorí aj 

o výchovných problémoch a neznášanlivosti žiakov z ostatných dvoch obcí v tomto školskom 

obvode. Zrušenie školského obvodu Hrabušice by znamenalo pre obec Hrabušice menšie 

príjmy od štátu na prenesený výkon št. správy na cca 55 detí z Vydrníka. Na stretnutí 

starostov bolo zo strany nášho starostu deklarované, že školský obvod bol vytvorený niekoľko 

desiatok rokov dozadu a vždy spĺňal svoju funkciu, no v prípade potreby bude Obec Vydrník 

podnikať kroky na riešenie vylúčenia obce zo spoločného školského obvodu s ministerstvom 

školstva, krajským školským úradom a tiež so splnomocnenkyňou pre rómske komunity, p. 

Bučkovou na získanie financií na rozšírenie alebo výstavbu novej plne organizovanej 

základnej školy. Poslanci s týmto návrhom jednomyseľne súhlasili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  

1. Zobralo na vedomie informáciu starostu obce o iniciatíve Obce Hrabušice za zrušenie 

školského obvodu pre žiakov 2.stupňa. 

2. Poverilo starostu obce s prizvaním zástupcov Prešovského samosprávneho kraja 

odboru  školstva, ministerstva školstva a splnomocnenkyne  pre MRK pre riešenie 

zrušenia školského  obvodu Hrabušice – Betlanovce – Vydrník a preverením možnosti 

získania dotácie na prístavbu školy vo Vydrníku. 

 

Hlasovanie: 



 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /  / /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:  /   /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 17 – Implementácie poslancov a záver 

 

Po prerokovaní všetkých bodov rokovania starosta obce zhodnotil prácu obecného úradu za 

celý rok, vyjadril spokojnosť s iniciatívou a ochotou poslancov spolupracovať pri riešení 

problémov a poďakoval prítomným poslancom za ich prínos pre rozvoj obce. 

Rokovanie poslancov bolo potom ukončené o 21.15 hod. Starosta poďakoval prítomným za 

účasť na plánovanom rokovaní. 

 

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  04.12.2020        ............................................................                                                                     

 

 

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

         Mgr. Jozef  Bizoň, starosta obce 

  

 

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

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

                                Peter Gallovič       ………………………….. 

 


