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

 

číslo:  13/2020                                                                                  Vo Vydrníku 17.07.2020 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu 13. riadneho / mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

vo Vydrníku,  konaného dňa  17. júla 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. Gallovič Peter 

                                                         3. Kukura Anton 

                                                         4. Ing. Dická Božena 

                                                         5. Bc. Gurník Peter 

                                                         6. Šabla Patrik 

                                                         7. Slavkovský Tibor 

                                                          

Neprítomný-ospravedlnený:           1.  Kollár Ladislav 

                                                        2. Kroščen Miloš 

                                                        

Ďalší prítomní :   Mgr. Lesnická Darina, Zuzana Pitoňáková –  zamestnankyne 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. Informácia k realizácii oplotenia cintorína 

6. Rozpočtové opatrenie 

7. Implementácie poslancov a záver 

 

 

 



K bodu 1  - Otvorenie a schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote, mimo plánovaných zasadnutí,  

zasadnutie obecného zastupiteľstva na 19.00 hodinu, na ktoré pozval všetkých poslancov 

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

poslancov, poslanci Kollár a Kroščen svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili. Obecné 

zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Starosta obce predniesol prítomným pripravený 

program rokovania, ktorý poslanci na návrh zástupcu starostu Barabasa, doplnili o ďalší bod 

a to prerokovanie žiadosti firmy Fedák PLUS s.r.o. o poskytnutie zľavy z nájomného. 

Doplnený program rokovania potom poslanci jednomyseľne schválili. 

 

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. Informácia k realizácii oplotenia cintorína 

6. Rozpočtové opatrenie 

7.         Prerokovanie žiadosti firmy Fedák PLUS s.r.o.  

8. Implementácie poslancov a záver 

 

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 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 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: Ing. Dická, Slavkovský, Šabla, 

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

b) overovateľov zápisnice v zložení : Ing. Dická, Slavkovský, Šabla. 

 

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 všetky 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: 

- starosta oboznámil prítomných už na minulom zasadnutí s ponúkaným zámerom 

rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci pre 96 svietidiel LED30W (teraz máme halogénové 

lampy) firmou Slovenská energetika, poslanec Gallovič  žiadal pripraviť a predložiť finančný 

rozpočet a ďalšie, min. dve finančné ponuky, starosta doplnil informáciu, že v súčasnosti sa 

už pracuje na vypracovaní energetického auditu VO, 

- firma ABIZ pre našu obec robila verejné obstarávanie na dodávateľa stavby – prístavba 

Obecného domu. Ako víťaz súťaže vzišla firma SOVUS, ktorá ponúkla vykonať práce za 

146 264 eur, ktoré by mali byť ukončené do konca roka 2020, 

-taktiež sa konalo výberové konanie na obsadenie pozície terénneho sociálneho pracovníka 

a terénneho pracovníka v rámci už prebiehajúceho projektu, do výberového konania sa 

prihlásila jedna uchádzačka na pozíciu TSP, ktorá aj splnila všetky podmienky na obsadenie 

pracovného miesta. Predpokladaný termín nástupu do zamestnania je 01.08.2020, 

-starosta informoval tiež o krokoch, ktoré sa už urobili na vysporiadanie pozemkov na novú 

komunikáciu, ktorou by sa otvorila možnosť výstavby nových rodinných domov v lokalite, 

ktorá je v územnom pláne na to určená. Postup by si predstavoval tak, že v prvej fáze  osloví 

každého vlastníka pozemku za záhradami a oboznámi ich so zámermi obce o bezodplatnom 

prevode pozemkov na komunikáciu a keď sa zistí záujem vlastníkov o darovanie pôdy bude 

nasledovať  druhá fáza a to vysporiadanie parcely č. 338 na výstavbu novej prístupovej 

komunikácie a to dvojakým spôsobom:  

-bezodplatným prevodom časti vlastníctva len na pripravovanú komunikáciu, 

-za 0,20 €/m2 obec odkúpi celú výmeru parcely č.338.  

Obec sa bude snažiť realizovať výstavbu cesty zapojením sa do projektov EÚ, 

-v obci sa preventívne proti povodniam vyčistili všetky vodné toky od nánosov buriny 



a zeminy, do čistenia sa dobrovoľne zapojili aj členovia DHZ, ostatné práce sa robili cez 

objednávku firmou z Hrabušíc, toky sa budú priebežne monitorovať, poslanec Kukura 

upozornil na novú skládku odpadu vyvezeného z čistenia tokov ku ČOV 2, starosta povedal, 

že skládka sa zarovná s terénom a ďalej sa tam vysypávať nebude, poslanec Barabas 

upozornil aj na problém spaľovania plastov obyvateľmi, 

-v poslednom čase firma Strabag opravovala dve miestne komunikácie v obci, jednu na 

„stanici“ a druhú od COOP Jednoty smerom hore, druhá miestna komunikácia už nebola 

dokončená z dôvodu, že firma nemala dostatok materiálu na zalepenie výtlkov, preto starosta 

navrhol jednať s firmou na dokončenie opravy aj za cenu navýšenia rozpočtu na túto akciu, 

poslanci navrhli aby starosta jednal s PSK aby sa naplánovala rekonštrukcia aj komunikácie 

II. tr., ktorá prechádza obcou a je už značne poškodená v niektorých úsekoch, 

-starosta sa zmienil tiež o potrebe orezania, príp. zrezania stromov a to gaštanov pri cintoríne, 

ktoré začínajú schnúť a predstavujú tak ohrozenie pre okoloidúcich aj pre pomníky na 

cintoríne, stromov v školskej záhrade, kde sa plánuje výstavba ihriska, poslanci upozornili na 

zvyšky ihličnatých stromov pred domom č. 126, ktoré zasahujú do komunikácie a zabraňujú 

tak  plynulej premávke na komunikácii II. triedy a vyzvali starostu aby písomne upozornil 

vlastníka na ich odstránenie, 

-upozornil poslancov na potrebu zapojiť sa do prípravy novely Prevádzkového poriadku 

cintorína tak, aby na ďalšom zasadnutí OZ bola schválená, 

-ku práci členov MOPS v obci bolo namietané aj zo strany poslancov, že sa nedostatočne 

monitoruje priestor cintorína, kde sa schádza mládež vo večerných hodinách, starosta sľúbil 

zvýšenie aktivity MOPS a kto si nebude plniť služobné povinnosti, bude upozornený na 

porušovanie pracovnej disciplíny, 

-obec zamestnala pracovníka na kosenie verejných priestranstiev, teraz sa kosí tráva na 

cintoríne, pokračovať sa bude na ďalších verejných priestranstvách. 

 

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 – Informácia k realizácii oplotenia cintorína 

 

Pripravuje sa projekt rozšírenia cintorína v obci a jeho oplotenia. Geometrickým plánom bolo 

zamerané územie, ktoré sa stane jeho súčasťou. Starosta informoval poslancov s finančným 

rozpočtom na túto akciu, ktorá by mala obec stáť cca 9 000 eur. Zadná časť sa oplotí 

betónovým plotom v dĺžke cca 120-130 m so 4 metrovou vstupnou bránou. Zároveň obec 

pripraví všetky administratívne záležitosti a začne proces na vydanie povolenia stavebným 

úradom. 

 

Prijaté uznesenie:   



Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku  berie na vedomie  správu starostu obce k realizácii 

oplotenia cintorína .  

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /     /     /    -     -     /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        / /    

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 6 – Rozpočtové opatrenie 

 

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie a schválenie pripravené rozpočtové 

opatrenie na realizáciu plánovaných výdavkov z rezervného fondu obce a to na realizáciu 

prístavby obecného domu, rozšírenie a oplotenie cintorína a na čistenie vodných tokov 

v celkovej výške 77 700 eur. Obecné zastupiteľstvo schválilo tiež čerpanie rezervného fondu 

na úhradu bežných výdavkov-čistenie vodných tokov, čo umožňuje novela zákona 

o rozpočtových pravidlách z dôvodu pandémie koronavírusu. Rozpočtové opatrenie zahŕňalo 

tiež presun finančných prostriedkov medzi položkami. Poslanci nevzniesli námietky 

a rozpočtové opatrenie jednomyseľne schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Vydrník  

1. Prerokovalo návrh použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce. 

2. Schvaľuje   
a)  v súlade §11ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990  Zb. obecnom zriadení v z.n.p. a 

§10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

na úhradu bežných výdavkov z dôvodu neplnenia rozpočtu príjmov spôsobeného 

pandémiou, 

b) Rozpočtové opatrenie č.2. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /     /     /    -    -         /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:         / /    

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 7 – Prerokovanie žiadosti firmy Fedák PLUS s.r.o. 

 

Nájomca obecnej budovy súp. č. 91, firma Fedák PLUS s.r.o., písomne požiadal obec 

o odpustenie 50% z výšky štvrťročného nájmu za 2. polrok 2020 z dôvodu prerušenia výroby 

počas karanténnych opatrení COVID 19 od 03-05/2020. Jedná sa približne o čiastku 200 eur, 



ktorú by obec mohla žiadosťou na príslušnú inštitúciu za splnenia zákonných požiadaviek 

požiadať o refundáciu. Poslanci žiadosti vyhoveli a schválili 50% odpustenie nájmu za 2. 

polrok 2020. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Vydrník schvaľuje dodatočne 50% zľavu z nájmu za II. Q 2020 

firme FEDÁK PLUS s.r.o.  v súlade so zákonnými podmienkami.   

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /     /     /   -     -        /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        / /    

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 8 – Interpelácie poslancov a záver 

 

- poslanec Kukura sa pýtal, ako bola naplánovaná oprava miestnych komunikácií 

s vysúťaženou cenou za jej realizáciu, že práca nebola dokončená na celom úseku- 

starosta povedal, že bolo naplánované určité množstvo asfaltovej hmoty na zalepenie 

výtlkov a keďže sa v miestnej časti „stanica“ použilo viac materiálu, neostalo už na 

druhú komunikáciu v obci, sľúbil, že bude s firmou komunikovať na dokončení opráv 

aj v prípade navýšenia ceny, ktorú obec zaplatí, 

- poslanec Gallovič sa pýtal na založenie obecného podniku, kedy sa s tým počíta a ako 

bude pracovať, pretože doteraz nie je presvedčený o tom, aby vlastnou prácou podnik 

prosperoval – starosta s poslancom Gurníkom ubezpečili, že v 08/2021 sa bude o tom 

rokovať. 

Rokovanie poslancov bolo po diskusii ukončené o 21.00 hod. Starosta poďakoval prítomným 

za účasť na mimoriadne  zvolanom rokovaní a za aktívny prístup k riešeniu jednotlivých 

bodov programu. 

 

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  17.07.2020        ............................................................                                                                     
 

 

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

         Mgr. Jozef  Bizoň, starosta obce 

  

 

Zápisnicu overili:   Ing. Dická Božena      ………………………….. 

                                Slavkovský Tibor       ………………………….. 

                                Šabla Patrik                ………………………….. 

 


