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Vydrník

č.55

______________________________________________________________________________
číslo: 15/2020

Vo Vydrníku 23.10.2020

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 15. riadneho / mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného dňa 23. októbra 2020 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku.
Prítomní :
Mgr. Jozef Bizoň – starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva: 1. Barabas Martin
2. Kollár Ladislav
3. Gallovič Peter
4. Ing. Dická Božena
5. Bc. Gurník Peter
6. Slavkovský Tibor
Neprítomný-ospravedlnený:

1. Kukura Anton
2. Kroščen Miloš
3. Šabla Patrik

Ďalší prítomní : Mgr. Lesnická Darina – zamestnankyňa 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 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.
PROGRAM:

Otvorenie, schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti obecného úradu za posledné obdobie
„Veľké Krátke“ – informácia
Žiadosť Ing. Gallovičovej o odpredaj pozemku
Prerokovanie vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach
s prítomnosťou MRK – výzva na predkladanie ŽoNFP
8. Rozpočtové opatrenie č.3
9. Prerokovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) na roky 20212027
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10. Prerokovanie NFV Obci Vydrník zo štátneho rozpočtu
11. Prerokovanie financovania knihy „Vydrník vo svetle Kaštieľa“
12. Záver
K bodu 1 - Otvorenie a schválenie programu rokovania
Starosta obce Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote v mimo plánovaných zasadnutí,
mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 18.00 hodinu, na ktoré pozval všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva. Rokovanie otvoril a viedol. Zasadnutia sa zúčastnilo šesť
poslancov, poslanci Kukura, Šabla a Kroščen svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili,
poslankyňa Dická z rokovania o 19.30 odišla. 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 a za
použitia dezinfekcie rúk.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje prednesený program rokovania.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

Gurník

/

/

/

Kroščen

Kollár

Kukura

/

/

Slavkovský

Šabla

/

/

/

K bodu 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Gurník, Slavkovský, Barabas, 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, Barabas, Slavkovský.
2. Berie na vedomie
a) určenie zapisovateľky: Mgr. Lesnická,
b) overovateľov zápisnice v zložení : Gurník, Barabas, Slavkovský.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

/

/

/

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

Šabla

/

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce prečítal poslancom prijaté uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva a skonštatoval, že
- uznesenia týkajúce sa prípravy všeobecne záväzných nariadení sa plnia, a tie budú
zaradené do programu na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva,
- všetky ostatné uznesenia boli splnené.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

-

/

-

/

/

/

Šabla

-

/

K bodu 4 – Správa o činnosti obecného úradu
Starosta obce informoval prítomných o činnosti, ktorú vykonával na obecnom úrade od
posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva:
- s VSD bola podpísaná zmluva na rekonštrukciu verejného osvetlenia, v prvej etape, ktorá by
mala začať cca o tri týždne, budú práce prebiehať v obci, v druhej etape v osade,
- práce na prístavbe Obecného domu napredujú, starosta v rámci technického dozoru robil tri
zápisy v stavebnom denníku týkajúce sa okien, a vchodových dverí,
- z dôvodu intenzívnych dažďov 13.10.2020 aj niektorí občania našej obce zaznamenali
vzostup spodnej vody a bolo potrebné za pomoci DHZ vyčerpávať vodu z pivníc štyroch
rodinných domov, v tento deň od 18.00 hod. starosta vyhlásil v našej obci 3. stupeň
povodňovej aktivity, 15.10. bol vyhlásený 2. stupeň a 19. 10.2020 bol 2. stupeň zrušený,
- poslanec Šabla vymenil ovládač plynového kúrenia v Dome smútku a vymenil gumy na
pohrebnom vozíku,
- starosta obce s poslancami Barabasom, Dickou, Šablom a Petrom Gapčom sa v Spišskej
Teplici zúčastnili prezentácie ich sociálneho podniku,
- v obci Hôrka sa starosta zúčastnil otvorenia tzv. „Baníckej cesty“,
- na stretnutí v Poprade bola prezentovaná výstavba cyklochodníka z Popradu, cez Vydrník
do Slovenského raja,
- starosta predniesol informáciu zo stretnutia s predsedom PSK Majerským ohľadom opravy
ciest v správe PSK, a to už v pondelok sa majú opraviť dva úseky od ČOV2 po mostík pri
autobusovej zastávke a od č.d. 145 až po žel. podjazd, celá komunikácia cez obec by mala byť
zrekonštruovaná na budúci rok,
- účinnosť zákona o kompostovaní biolog. a kuchynského odpadu sa prekladá až na 07/2021,
obec bude dovtedy riešiť možnosť zberu biolog. odpadu formou kompostovania a získaním
dotácie na tento projekt,
- starosta navrhol zaoberať sa zvýšením poplatkov za vývoz TKO v našej obci, pretože
výdavky za túto službu dlhodobo prekračujú príjem od občanov, do osady bolo zakúpených
40 ks KUKA nádob, aby sa netvorili skládky a aby každá domácnosť mala svoju KUKA
nádobu, na miestach výskytu skládok budú nasadené kamery, ktoré budú monitorovať daný

priestor.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu starostu obce o činnosti
obecného úradu.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

-

/

-

/

/

Šabla

-

/

/

K bodu 5 – „Veľké Krátke“ - informácia
Starosta informoval, že dňa 22.09.2020 sa konalo na obecnom úrade stretnutie vlastníkov
pozemkov vyčlenených na novú komunikáciu v obci, v chotári Veľké Krátke. Po diskusii
došlo medzi vlastníkmi pozemkov a starostom obce k dohode, že obec odkúpi pozemky po
10,00 eur/m2, Ján Bohmer s podmienkou k odpredaju aby cesta bola zokruhovaná okolo
č.145 a s poskytnutím oplotenia pozemkov po zrušení súčasnej hranice pozemkov na náklady
obce. Poslanec Gallovič navrhol vypracovať a pripraviť na podpis s každým vlastníkom
zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej bude vyčíslená aktuálna výmera kupovaného pozemku
a jeho cena. Obec odkúpi aj časť parcely č.338, ktorá je vymedzená geometrickým plánom na
novú komunikáciu za tých istých podmienok. Pripravené zmluvy o budúcej zmluve budú
predmetom rokovania na ďalšom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. V súvislosti
s pripravovanou novou komunikáciou bude potrebné aj rozšírenie už používanej prístupovej
komunikácie k trom novostavbám okolo Domu smútku.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku:
1. berie na vedomie informáciu o „Veľkom Krátkom“,
2. poveruje starostu obce
a) prípravou zmlúv o budúcej zmluve pre jednotlivých vlastníkov dotknutých
pozemkov,
b) prípravou materiálov (cenovú kalkuláciu) do budúceho zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

Gurník

/

/

Kroščen

-

/

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

-

/

/

K bodu 6 – Žiadosť o odpredaj pozemku obci – Ing. Anna Gallovičová

Šabla

-

/

Starosta informoval poslancov o ponuke Ing. Anny Gallovičovej o odpredaj pozemku za
Domom smútku p. č. 154/1 o výmere 2811 m2, ktorého je výhradnou vlastníčkou, do
vlastníctva obce. Poslanci ponuku na odpredaj zobrali na vedomie a poverili starostu zistiť
a dojednať bližšie informácie a podmienky prevodu vlastníctva. Tieto potom budú
prerokované na najbližšom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Z rokovania obecného zastupiteľstva o 19.30 hod. odišla poslankyňa Dická, ktorá sa
ospravedlnila.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník
a) berie na vedomie informáciu o možnosti odkúpenia pozemku reg.“C“ p.č.154/1
v k.ú. Vydrník od Ing. Anny Gallovičovej do vlastníctva obce,
b) poveruje starostu obce s vyjednávaním o cene do budúceho rokovania obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

/

-

Gallovič

Gurník

/

/

/

Kroščen

-

/

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

-

/

/

Šabla

-

/

K bodu 7 – Prerokovanie vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom
v obciach s prítomnosťou MRK -výzva na predkladanie ŽoNFP
Obec Vydrník je od r.2018 zapojená v projekte, ktorého jednou prioritou je aj vysporiadanie
majetkových vzťahov k pozemkom v osade s MRK. Firma CORA GEO zmapovala dané
územie a po zistení, že tieto pozemky majú viac ako sto vlastníkov, nebolo možné takéto
rozsiahle úpravy zrealizovať. Preto prišla s ponukou zapojenia obce do ďalšieho projektu,
náklady ktorého by boli cca 53 000,00 eur s 5% spoluúčasťou obce na oprávnených
nákladoch, čo predstavuje čiastku cca 2 700 eur. Vlastnícke práva by bolo možné vyriešiť
dvoma spôsobmi a to možnosťou odkúpenia pozemkov alebo nájomnými zmluvami na
užívanie pozemkov, po splatení sumy by sa automaticky stali vlastníkmi pozemku. Poslanci
informáciu starostu zobrali na vedomie, no niektorým sa nepozdávala relatívne vysoká cena
projektu a nejasné určenie neoprávnených výdavkov a z toho dôvodu sa dvaja poslanci zdržali
hlasovania.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Vydrník schvaľuje
1. Predloženie ŽoNFP na SO v rámci výzvy: kód výzvy: OPLZ-PO5-2020-4 pre projekt
„Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov v obci Vydrník“, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce Vydrník a platným územným
plánom obce Vydrník.
2. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov.

3. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

/

Slavkovský

Šabla

/

/

/

/

/

/

/

K bodu 8 - Rozpočtové opatrenie č.3
Starosta predložil na rokovanie pripravené rozpočtové opatrenie, ktorým sa zvýšilo čerpanie
rezervného fondu obce v časti príjmov z dôvodu navýšenie výdavkov. Poslanci úpravu
rozpočtu jednomyseľne schválili.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.3.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

/

Gallovič

Gurník

/

/

/

Kroščen

Kollár

Kukura

/

/

Slavkovský

Šabla

/

/

/

K bodu č.9 Prerokovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR)
na roky 2021-2027
V súčasnosti má obec spracovaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorého platnosť
končí v tomto roku. Na ďalšie šesťročné obdobie je potrebné plán obnoviť podľa aktuálnych
možností a priorít ďalšieho rozvoja obce. Ponuka za spracovanie PHSR predstavuje hodnotu
890,00 eur. Po schválení potreby vypracovania nového PHSR starosta obce podá objednávku
na jeho vypracovanie.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník prerokovalo potrebu vypracovania PHSR obce
Vydrník na roky 2021-2027.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:

/

Dická

Gallovič

Gurník

/

/

Kroščen

Kollár

/

Kukura

Slavkovský

/

Šabla

Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

/

/

/

K bodu č.10 - Prerokovanie návratnej finančnej výpomoci Obci Vydrník zo štátneho
rozpočtu
Z dôvodu pandémie koronavírusu COVID19 v tomto roku štát predpokladá výpadok podielu
na výnose dane z príjmov FO pre samosprávy, preto im ponúkol možnosť čerpať bezúročnú
návratnú finančnú výpomoc v predpokladanej výške výpadku na výnose z daní, za
predpokladu začatia splácania až v roku 2024. Predpokladom podania žiadosti o dotáciu je jej
schválenie obecným zastupiteľstvom a vyjadrenie obecného kontrolóra k úverovému
zaťaženiu obce. Kontrolór ani poslanci nevyjadrili zamietavé stanovisko k prijatiu tejto
bezúročnej finančnej pôžičke a jej prijatie jednomyseľne schválili.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník
a) schvaľuje prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív
(zo štátneho rozpočtu SR) poskytnutej Ministerstvom financií SR pre Obec Vydrník na
výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 spôsobených pandémiou ochorenia COVID – 19 vo výške 26.375,00 eur za
podmienok určených v uznesení vlády SR č.494/2020 zo dňa 12.08.2020,
b) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu vyššie uvedenej
návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív (zo štátneho rozpočtu SR)
poskytnutej Ministerstvom financií SR pre Obec Vydrník z dôvodu kompenzácie výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 spôsobených pandémiou ochorenia COVID – 19.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

/

Gallovič

Gurník

/

/

/

Kroščen

Kollár

Kukura

/

/

Slavkovský

Šabla

/

/

/

K bodu č.11 - Prerokovanie financovania knihy „Vydrník vo svetle Kaštieľa“
Zostavením a napísaním publikácie s rozsahom cca 150 strán bol poverený Ing. Milan
Budzák, ktorý spracováva textovú časť o histórii našej obce. Kniha bude obsahovať aj
fotografie z minulého aj súčasného diania v obci Vydrník. Plánuje sa vydať 1000 výtlačkov,
čo by predstavovalo finančnú čiastku na jej zaplatenie cca 2500 eur. Obec to bude financovať
formou dohody o vykonaní práce. Publikácia by mala byť ukončená ešte v tomto roku.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník
o vykonaní práce.

schvaľuje financovanie knihy formou dohody

Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

/

Gallovič

Gurník

/

/

Kroščen

Kollár

Kukura

/

/

/

Slavkovský

Šabla

/

/

/

K bodu č.12 – Interpelácie poslancov a záver
- starosta vyjadril poďakovanie aktívnym poslancom, ktorí sú mu nápomocní keď potrebuje
pomôcť, zvlášť vyjadril poďakovanie Patrikovi Šablovi za jeho ochotu,
- zablahoželal poslancovi Gurníkovi a Barabasovi k ich životnému jubileu,
- poslanec Gallovič sa pýtal na pripravované VZN o dotáciách pre MŠ a ŠKD na rok 2021starosta odpovedal, že to sa pripravuje a bude prerokovávané na najbližšom zasadnutí spolu
s návrhom rozpočtu obce,
- poslanec Gurník predniesol požiadavku na financovanie klubu dôchodcov,
- starosta taktiež hovoril o požiadavke financovania výstroja pre DHZ v obci,
- starosta informoval, že od pondelka 26.10. sa začne s oplocovaním cintorína,
- poslanec Gurník prijal ponuku na výrobu kovovej brány do cintorína zo zadnej strany.
Rokovanie poslancov bolo po diskusii ukončené o 21.50 hod. Starosta poďakoval prítomným
za účasť na plánovanom rokovaní a za aktívny prístup k riešeniu jednotlivých bodov
programu.
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 23.10.2020

............................................................

…………………………………….
Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce
Zápisnicu overili: Tibor Slavkovský …………………………..
Bc. Peter Gurník …………………………..
Martin Barabas …………………………..

