
OBEC VYDRNÍK, 059 14 Vydrníkč.55        
___________________________________________________________________________ 

 

číslo:  12/2017                                                                                   Vo Vydrníku 31.05.2017 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu 12. riadneho/ mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

vo Vydrníku,  konaného dňa  31.05.2017 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku. 

 

P r í t o m n í  :  

      

Peter Slobodník – starosta obce  

                                                        

Poslanci Obecného zastupiteľstva:   Milan Barabas  

                                                          Martin Barabas 

                                                          Ing. Ladislav Dický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                          Ladislav Kollár 

                                                          Ing. Rastislav Skokan                                                                                                                         

                                                          Ing. Peter Slavkovský 

                                                          Ladislav Kollár ml. 

Neprítomní-ospravedlnení:   0 

 

Ďalší prítomní :   Daniela Jankovičová, kontrolórka obce 

                            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 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 zapisovateľky 

3. Zloženie sľubu poslanca-náhradníka 

4. Správa o činnosti obecného úradu 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Správa obecnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2016 

7. Správa audítorky z overenia indiv.účtovnej závierky obce za rok 2016 

8. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2016 

9. Rozpočtové opatrenie obce č.1 

10. Rozšírenie kanalizačnej siete v obci „v rómskej osade“ a v časti obce „stanica, za 

železničným podjazdom“ 



11. Urbanistické riešenie verejného priestranstva parc.č. 63 a 64 (bývalý KLUB) 

12. Skončenie pracovného pomeru obecnej kontrolórky – informácia 

13. ŠZŠ Sp. Štiavnik – žiadosť o prenájom domu č. 98 

14. COOP Jednota – obecné priestory – stav projektových prác 

15. Ostatné 

16. 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  všetci poslanci 

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

a OZ je uznášania schopné. 

Prednesený program jednania bol na návrh poslanca Milana Barabasa doplnený o: 

- Územný plán obce a miestna komunikácia 

- Rekonštrukcia podkrovia- informácia o stave urobených prác  

- Úver na investičné akcie obce 

 Poslanci jednomyseľne schválili doplnený program zasadnutia. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje  doplnený  program rokovania OZ. 

 

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

                                       Slavkovský)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Zloženie sľubu poslanca-náhradníka 

4. Správa o činnosti obecného úradu 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Správa obecnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2016 

7. Správa audítorky z overenia indiv.účtovnej závierky obce za rok 2016 

8. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2016 

9. Rozpočtové opatrenie obce č.1 

10. Rozšírenie kanalizačnej siete v obci „v rómskej osade“ a v časti obce „stanica, za 

železničným podjazdom“ 

11. Urbanistické riešenie verejného priestranstva parc.č. 63 a 64 (bývalý KLUB) 

12. Skončenie pracovného pomeru obecnej kontrolórky – informácia 

13. ŠZŠ Sp. Štiavnik – žiadosť o prenájom domu č. 98 

14. COOP Jednota – obecné priestory – stav projektových prác 

15. Územný plán obce a miestna komunikácia 

16. Rekonštrukcia podkrovia obecného úradu – informácia 

17. Schválenie úveru na investičné a rozvojové programy obce 



18. Ostatné 

19.  Záver 

 

 

 

 

K bodu 2  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky  

 

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

            Skokan, Kollár  ml, 

-  za overovateľov zápisnice Dický, Skokan, Kollár ml., 

- za zapisovateľku bola určená Darina Lesnická. 

 

Prijaté uznesenie: 

           Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

1.    schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Dický, Skokan, Kollár ml. 

 

2.    berie na vedomie  
a) určenie overovateľov zápisnice v zložení: Dický, Skokan, Kollár ml. 

b) určenie zapisovateľky: Darina Lesnická. 

 

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

                                               Slavkovský)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa:  

                     neprítomní pri hlasovaní:  1 

 

 

K bodu 3  Zloženie sľubu poslanca-náhradníka – Ladislav Kollár ml. 
 

Po zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Petrovi Gapčovi, bol listom 

starostu obce vyzvaný ďalší náhradník s najvyšším počtom hlasov na zloženie sľubu. 

Ladislav Kollár ml. prijal funkciu poslanca a zložil zákonom predpísaný sľub. Starosta 

obce odovzdal novému poslancovi Osvedčenie o zvolení za poslanca a týmto dňom sa 

stal právoplatným členom obecného zastupiteľstva. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie zákonom predpísané zloženie sľubu 

poslanca obecného zastupiteľstva, Ladislava Kollára ml. 

 

Hlasovanie: 

Hlasovanie:       za : 6        (Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Slavkovský,  

                                            Skokan)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 1  (Kollár ml) 

                     neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

K bodu 4  Správa o činnosti obecného úradu 

 

 Starosta obce informoval prítomných poslancov o činnosti, ktorú vykonával za posledné 



obdobie: 

- pripravovaný projekt na rozšírenie vodovodnej siete v obci  je v takom stave, že je 

vydané stavebné povolenie a ak bude zverejnená nová výzva na podávanie žiadostí, 

obec podá žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z EF, 

-  pre obec, už v roku 2016 schváleným projektom „Obnova materskej školy vo 

Vydrníku“ sa pokračovalo vo verejnom obstarávaní na výbere firmy na realizáciu 

projektu, stavebný dozor, externý manažment. Verejné obstarávanie vykonáva externá 

firma, do súťaže sa zapojili 4 firmy. Nakoniec sa vyberalo z troch, súťaž vyhrala firma 

STRECHY ZACHAR s víťaznou cenou 209 000 eur. Termín realizácie projektu je 

07/2017-06/2018, 

- zo Slov.agentúry ŽP bola vykonaná následná kontrola na stavbu „Regulácia 

Hrabušického potoka v rómskej osade“, ktorá prebehla bez problémov,  

- na podnet občianky Vydrníka, K.Hamrakovej, bola Slov. obchodnou inšpekciou 

vykonaná kontrola dodržiavania zákonnosti pri prevádzkovaní obecného vodovodu a s 

tým súvisiacich predpisov, 

- starosta informoval poslancov o dianí v združení MAS Pramene, v Hranovnici sa 

konalo Valné zhromaždenie, MAS Pramene chce podať žiadosť na už vypracovaný 

projekt  pre účastnícke obce z Programu rozvoja vidieka, termín je stanovený na 

06/2017 v programovacom období 2014-2021, 

- starosta informoval poslancov o zámere Tomáša Kleina odstúpiť od nájomnej zmluvy, 

pripravuje výpoveď zmluvy k 31.05.2017 dohodou, 

- obec vyhlásila výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Vydrník, voľby sa 

uskutočnia 20.06.2017, 

- starosta informoval poslancov o doručení výpovede z pracovného pomeru obecnej 

kontrolórky  a ukončení činnosti k 30.06.2017. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Správu o činnosti starostu obce zobrali poslanci na vedomie. 

Hlasovanie:       za : 7        (Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Slavkovský,  

                                            Skokan, Kollár ml)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

K bodu 5  Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce oboznámil prítomných  so stavom plnenia uložených úloh  z posledného 

zasadnutia: 

    Uznesenie 122/2017 b) – nesplnené 

- poslanci žiadali starostu obce, aby pripravil prehľad od začiatku posledného 

funkčného obdobia, či boli prijaté uznesenia splnené alebo či sa pokračuje naďalej 

v plnení. Termín vykonania kontroly bol do konca marca 2017. 

  Uznesenie 123/2017 b) – nesplnené 

- poslanci žiadali starostu obce zabezpečiť výzvy neplatičom existujúcich hrobových 

miest na platenie nájmu, 

Uznesenie 124/2017 – splnené 

- projektová dokumentácia rekonštrukcie prístavby a prestavby  objektu potravín 

a reštaurácie v obci v zmysle variantu 2 je pripravená, 



Uznesenie č. 125/2017 – splnené 

- starosta predložil tri možnosti využitia pozemku (bývalého Klubu) , 

Uznesenie č. 126/2017 – splnené 

- obec podala žiadosť na EF na poskytnutie prostriedkov na zateplenie prízemnej časti 

budovy MŠ, 

Uznesenie 129/2017 – splnené 

- poslanci poverili starostu zabezpečením nového poslanca-náhradníka. 

 

Prijaté uznesenie 

Kontrolu plnenia uznesení zobrali poslanci na vedomie. 

Hlasovanie:  za : 7      (Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Slavkovský,  

                                     Skokan, Kollár ml)  

                proti: 0 

                zdržal sa:  0 

                            neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

 

K bodu 6  Správa obecnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2016 

 

Poslancom bola doručená správa obecnej kontrolórky k celoročnému hospodáreniu obce a 

vypracovanému Záverečnému účtu obce za rok 2016. Poslanec Skokan sa informoval 

o pohľadávkach obce a možnosti ich vymáhania. Iné otázky neboli vznesené a poslanci 

Záverečný účet obce s celoročným hospodárením schválili bez výhrad. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu kontrolórky obce 

k Záverečnému účtu obce za rok 2016. 

Hlasovanie: 

Hlasovanie:  za : 7      (Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Slavkovský,  

                                     Skokan, Kollár ml)  

                proti: 0 

                zdržal sa:  0 

                            neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

 

K bodu 7 – Správa audítorky z overenia individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2016 

 

- starosta obce prečítal prítomným poslancom správu audítorky, Ing. Veroniky Kutkovej  

z overenia IÚZ za rok 2016. Poslanci ju zobrali na vedomie. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu audítorky Ing. Veroniky 

Kutkovej z overenia IÚZ obce za rok 2016. 

  

Hlasovanie:  za : 7      (Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Slavkovský,  

                                     Skokan, Kollár ml)  

                proti: 0 

                zdržal sa:  0 

                            neprítomní pri hlasovaní: 0   

 



 

K bodu 8 – Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2016 

 

- po oboznámení sa so správou obecnej kontrolórky a audítorky, Ing. Kutkovej, poslanci 

pristúpili k samotnému schváleniu Záverečného účtu obce za rok 2016 a schválili ho 

jednomyseľne, bez výhrad. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie za rok 2016 bez výhrad. 

 

Hlasovanie:  za : 7      (Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Slavkovský,  

                                     Skokan, Kollár ml)  

                proti: 0 

                zdržal sa:  0 

                            neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

 

K bodu 9 – Rozpočtové opatrenie obce č.1 

 

- na základe oznámenia KŠÚ v Prešove sa v r.2017 navýšila výška finančných 

prostriedkov na prenesený výkon št. správy v školstve. Z toho dôvodu obec navýšila 

v svojom rozpočte bežné príjmy o 13.220 eur , RO o 384 eur a RO zvýšila čerpanie 

bežných výdavkov o 13 604 eur. Poslanci túto zmenu rozpočtu na rok 2017 zobrali na 

vedomie. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie zmenu v rozpočte obce – rozpočtové 

opatrenie č.1 

Hlasovanie:  za : 7      (Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Slavkovský,  

                                     Skokan, Kollár ml)  

                proti: 0 

                zdržal sa:  0 

                            neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

 

K bodu 10 – Rozšírenie kanalizačnej siete v obci „v rómskej osade“ a v časti obce „stanica 

za železničným podjazdom“ 

 

-obec nestihla podať žiadosť o finančné prostriedky z EF na rozšírenie kanalizačnej siete 

v pripravovaných dvoch okrajových častiach obce z dôvodu zdĺhavého vybavovania zmlúv 

a podpisov vlastníkov pozemkov, preto starosta navrhol tento návrh prehodnotiť a poslanci 

navrhli kanalizačnú sieť rozšíriť aj v tretej časti a to od Domu smútku k rod. domu č. 145 

a toto zapracovať do žiadosti obce o nenávratný fin. príspevok z EF v 10/2017. Tým by sa na 

kanalizáciu napojili ŽSR, PRO POPULO a občania za železnicou.  Cena toho projektu by 

mala byť cca 50 000 eur. Obec má pripravenú aj žiadosť na rozšírenie vodovodnej siete za 

žel. podjazdom, ktorá by mala stáť cca 70 000 eur. Poslanci navrhli riešiť aj splaškovú 

kanalizáciu žiadosťou o fin. prostriedky z EF spolu s rozšírením kanalizácie a vodovodu 

v obci. 

 



Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje  rozšírenie kanalizačnej siete v obci v 

„rómskej osade“,  v časti obce „stanica za železničným podjazdom“ a kanalizácie v časti od 

Domu smútku po rodinný dom č. 145.    

Hlasovanie:  za : 7      (Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Slavkovský,  

                                     Skokan, Kollár ml)  

                proti: 0 

                zdržal sa:  0 

                            neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

 

 

K bodu 11   Urbanistické riešenie ďalšieho využitia parc.č. 63 a 64 (bývalý KLUB) 

 

Po odstránení stavby ostal nevyužitý pozemok v centre obce, ktorý poslanci navrhovali využiť 

rôzne. Starosta pozbieral návrhy poslancov z predchádzajúceho zasadnutia, ktoré predniesol 

projektantovi a ten spracoval 4 varianty využitia plochy. Tieto poslanci prehodnotili a zhodli 

sa v názore, že by tam mala ostať zelená plocha s rôznymi parkovými komponentami, bez 

parkovacej plochy. Cena úprav by nemala presiahnuť 30 000 eur. Toto by malo byť 

prekreslené a navrhnuté projektantom ako ďalšia možnosť využitia plochy. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku žiada prepracovať  urbanistické riešenie využitia 

verejného priestranstva, parc.č. 63 a 64 na parkovú úpravu bez parkoviska. 

Hlasovanie:  za : 7   (Barabas Milan, Dický, Skokan, Slavkovský, Kollár, Barabas  

                                   Ma, Kollár ml.) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  0   

 

 

K bodu 12    Skončenie pracovného pomeru obecnej kontrolórky – informácia 

 

- starosta obce informoval poslancov o tom, že obecná kontrolórka, p. Jankovičová, 

doručila na obecný úrad žiadosť o ukončenie prac. pomeru dohodou. Poslanci 

informáciu zobrali na vedomie a rozhodli, o tom, že je potrebné vyhlásiť nové voľby 

kontrolóra, vyhlásenie voľby zverejniť v týždenníku Podtatranské noviny a na 

webovej stránke obce. Termín konania volieb stanovili na 04.07.2017 o 18.00 hod. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  

a) berie na vedomie informáciu starostu obce o skončení pracovného pomeru obecnej 

kontrolórky, 

b) vyhlasuje voľby na funkciu kontrolórky obce na deň 04.07.2017 o 18,00 hodine.    

 

Hlasovanie:  za : 7      (Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Slavkovský,  

                                     Skokan, Kollár ml)  

                proti: 0 

                zdržal sa:  0 

                            neprítomní pri hlasovaní: 0   



 

 

 

K bodu 13  Prerokovanie možnosti prenájmu obecnej budovy č. 98 pre elokované 

pracovisko ŠZŠ Spišský Štiavnik 

 

- starosta obce informoval poslancov o žiadosti ŠZŠ v Spišskom Štiavniku o záujem 

prenajať od obce budovu č. 98, v ktorej by sa zriadilo elokované pracovisko pre 

2.stupeň ŠZŠ pre žiakov z Vydrníka. Toto elokované pracovisko bolo v minulosti 

zriadené v základnej škole vo Vydrníku, no z dôvodu rekonštrukcie budovy materskej 

školy, materská škola bude jeden rok prenesená do základnej školy a nájomnú zmluvu 

so ŠZŠ v Spišskom Štiavniku ZŠ s MŠ Vydrník zrušila. Náhradným riešením by bol 

obecný dom č.98, ktorého vnútorné priestory sa začali opravovať z dôvodu, že obec 

podpísala nájomnú zmluvu s Tomášom Kleinom z Hranovnice na zriadenie predajne 

potravín. Podľa vyjadrenia starostu obce, menovaný nemá záujem vybudovať 

v prenajatej nehnuteľnosti predajňu a v najbližšom čase bude nájomná zmluva s ním 

ukončená. Ostatné podmienky prenájmu budovy na zriadenie triedy pre ŠZŠ si preverí 

riaditeľka školy. Od zistených skutočností sa budú odvíjať ďalšie kroky. 

            Po prerokovaní tohto bodu zasadnutia OZ poslanec Dický navrhol zasadnutie prerušiť   

            z dôvodu, že nie je možné prerokovať všetky body programu, nakoľko bolo 23,45 hod.   

            O návrhu poslanci hlasovali a rozhodli takto : 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  

a) berie na vedomie informáciu starostu obce o žiadosti ŠZŠ Spišský Štiavnik 

o možnosti prenájmu obecnej budovy č. 98 pre elokované pracovisko, 

 

b) rozhodlo o prerušení rokovania OZ dňa 31.05.2017. Termín pokračujúceho rokovania 

bude 06.06.2017 o 18.30 hod. na Obecnom úrade vo Vydrníku. 

 

Hlasovanie:  za : 7   (Barabas Milan, Dický, Skokan, Slavkovský, Kollár, Barabas  

                                   Ma, Kollár ml.) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  0   

 

 

 

K bodu 14   Obecné priestory v budove COOP Jednota - stav projektových prác 

 

- prerušené rokovanie pokračovalo 06.06.2017, 

- na predchádzajúcom zasadnutí poslanci rozhodli, že celková rekonštrukcia priestorov 

bude mať 3 etapy : 1-obnova vnút.priestorov, 2-prístavba, 3 – oprava strechy + 

zateplenie budovy. V pripravovanom projekte by mal byť spracovaný takýto postup aj 

s rozdeleným finančným rozpočtom podľa etáp, 

- na dnešné rokovanie starosta pozval Ing. S.Božoňa, spracovateľa projektu 

rekonštrukcie budovy, ktorý vysvetlil poslancom jednotlivé postupné kroky  a to 

nasledovne:  

1.etapa – rekonštrukcia pôvodných priestorov na základe ohlásenia drobnej stavby, 

soc. zariadenia ostanú pôvodné, 



2. etapa – obec podá žiadosť o stav. povolenie na prístavbu, kúrenie, zateplenie 

a zmena strechy z plochej na sedlovú, ak by bolo možné na túto etapu získať fin. 

prostriedky z EF, 

3. etapa – zvyšok strechy (podkrovie) a prístavba s výťahom by sa urobila nakoniec. 

      Z takto navrhnutého riešenia vyplynulo, pre projektanta a starostu, zistiť, či bude 

možné získať na rekonštrukciu fin. prostriedky z EF, nakoľko objekt má dvoch vlastníkov, 

či bude možné skolaudovať stavbu, ak sa nenamontuje výťah na 1.podlažie. 

Projekt počíta s výdajňou stravy, nie s kuchyňou, s kapacitou 80 stoličiek. Celková 

rekonštrukcia by mala stáť cca 250 000 eur. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  

a) berie na vedomie správu starostu obce o projektových prácach v obecných 

priestoroch budovy COOP Jednota, 

b) žiada starostu obce postupovať podľa prerokovaného variantu 2. 

 

Hlasovanie:  za : 5      ( Barabas Milan, Dický,  Kollár,  Skokan, Kollár ml) 

                     proti: 1    (Slavkovský) 

                     zdržal sa: 1   (Barabas Ma) 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  0   

 

 

K bodu 15   Územný plán obce a pripravovaná miestna komunikácia - informácia    

 

- poslanec Barabas Milan žiadal o doplnenie programu rokovania o nasledujúce body. 

Po predchádzajúcich rokovaniach OZ o vybudovaní novej miestnej komunikácie za 

záhradami rodinných domov od Domu smútku po č.145, chcel poznať v akom štádiu 

riešenia je realizácia tohto projektu. Starosta povedal, že geometrický plán na 

vytýčenie pozemkov na komunikáciu sa spracováva a bude hotový za 2-3 týždne. 

Poslanci ho poverili hneď začať s vysporiadavaním pozemkov (výkupom alebo 

darovaním) od jednotlivých vlastníkov a iniciovať jednanie s P.Handulom, aby 

pristúpil na predaj pozemku aby sa cesta zokruhovala.  Pozemky teraz vysporiadať len 

po L.Kollára. Šírka komunikácie by mala byť 4,5 m +zelený pás na inžinierske siete, 

- o slovo požiadala prítomná p. Handulová, ktorá odôvodnila poslancom stanovisko jej 

a jej manžela k odpredaju svojho pozemku na plánovanú miestnu komunikáciu, 

- podľa slov starostu obce, zmena a doplnok územného plánu obce je v štádiu riešenia, 

nedá sa ovplyvniť rýchlosť vybavovania vyjadrení a jeho prerokovanie, čakáme na 

spracovateľa. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  

a) berie na vedomie informáciu starostu obce o prebiehajúcich prácach na rozšírení 

a dodatku k Územnému plánu obce Vydrník, 

b) schvaľuje a žiada spracovanie geometrického plánu na miestnu komunikáciu do 

30.06.2017 a výkup pozemkov za záhradami, od rod.domu č. 193 po rod.dom č. 145. 

 

Hlasovanie:  za : 7     (Barabas Milan, Dický, Skokan, Kollár, Barabas Martin,  

                                    Slavkovský, Kollár ml)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 



                                 neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

K bodu 16    Informácia starostu obce o stave prác na rekonštrukcii podkrovia OcÚ 

 

 Starosta informoval poslancov o stave prác v podkroví budovy obecného úradu, prístavbe 

vstupu do budovy a celého projektu obnovy budovy. Poslanci stanovili termín  do konca 

septembra 2017 skolaudovať projekt „Obnova Obecného úradu Vydrník“ a ukončiť všetky 

stavebné práce a schodište v budove. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  

a) berie na vedomie informáciu starostu obce o stave stavebných prác na rekonštrukcii 

podkrovia obecného úradu, 

b) žiada ukončiť kolaudáciu projektu „Obnova Obecného úradu Vydrník“ 

s rekonštrukciou podkrovia do 30.09.2017. 

 

Hlasovanie:  za : 7     (Barabas Milan, Dický, Skokan, Slavkovský, Kollár, Barabas  

                                    Martin, Kollár ml)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

 

K bodu 17    Prijatie úveru od Prima banka Slovensko a.s. na investičné a rozvojové 

programy obce 

 

Starosta podal krátku informáciu o možnostiach financovania plánovaných investičných akcií 

v tomto roku Z rozpočtu bežného roka 2017 bolo naplánovaných 74 630 eur na investičné 

výdavky, s rekonštrukcia COOP Jednoty v takom rozsahu a úpravou plochy na parc.č. 63 a 64  

sa v rozpočte nepočítalo, preto navrhol možnosť na uvedené akcie čerpať úver od Prima 

banky Slovensko a.s.  Keďže obec už v súčasnosti má splatené všetky úvery, je možnosť 

úverového zaťaženia obce. Poslanci navrhli na investičné akcie vyčerpať aj rezervný fond 

obce, tvorený z prebytkov hospodárenia predchádzajúcich rokov a úver od finančnej inštitúcie 

vo výške max. 250 000 eur, a to konkrétne na rekonštrukciu COOP Jednoty vo výške 150 000 

eur a na rekonštrukciu centrálnej časti obce (parc.č. 63 a 64) cca 35 000 eur. Zostatok financií 

použiť na opravu  miestnej komunikácie smerom ku cig. osade, preto poverili starostu obce 

zistiť, koľko by stála oprava  asfaltovej komunikácie. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje prijatie úveru od Prima banka Slovensko a.s. 

na investičné a rozvojové programy obce vo výške 250 000 eur. 

 

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

                                     ml) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 1  (Slavkovský) 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  0  

 



 

K bodu 18    Ostatné 

 

- starosta obce oznámil poslancom možnosť vybudovať v areáli školy multifunkčné 

ihrisko z prostriedkov fondov EÚ. Poslanci túto možnosť jednomyseľne odsúhlasili 

s tým, že ak bude zverejnená výzva na podávanie žiadostí, obec bude žiadať 

o pridelenie fin. prostriedkov,  (7/7), 

- poslanec Skokan pripomenul, že už na predchádzajúcom zasadnutí poverili starostu 

s osadením informačných tabúľ, ktoré má obec kúpené, a tiež aby obec dala zhotoviť 

nové vstupné tabule na začiatok a koniec obce, čo sa doteraz neurobilo. 

 

 

K bodu 19  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 22.00 hodine. 

 

 

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická                              .............................................                                                                     
                       dňa 31.05.2017 a 06.06.2017 

 

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

         Peter Slobodník, starosta obce 

  

 

Zápisnicu overili:   Ing. Dický Ladislav                ………………………….. 

                                Ing. Skokan Rastislav            ………………………….. 

                                Kollár Ladislav  ml.               ………………………….. 

 


