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Vydrník

č.55

______________________________________________________________________________
číslo: 17/2021

Vo Vydrníku 05.03.2021

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 17. riadneho / mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného dňa 05. marca 2021 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. Slavkovský Tibor
5. Šabla Patrik
6. Kukura Anton
7. Bc. Gurník Peter
Neprítomný - ospravedlnený:

1. Ing. Dická Božena
2. Miloš Kroščen

Ďalší prítomní : Mgr. Lucia Barabasová – 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 zasadnutie 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.
PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti OcÚ
5. Správa audítora k overeniu individuálnej účtovnej závierky za rok 2020
6. Stanovisko kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2020
7. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2020
8. Schválenie uznesenia pre JPU
9. Schválenie VZN č. 1/2021 o chove a držaní zvierat na území obce Vydrník
10. Predloženie podkladov na výstavbu parkovísk v obci

11. Prerokovanie zámeru na výstavbu ihriska v areáli školy
12. Rekonštrukcia rodinného domu č.98
13. Kamerový systém - prerokovanie
14. Defibrilátor - prerokovanie
15. Rozpočtové opatrenie č. 1
16. Publikácia Vydrník - využitie
17. Diskusia
K bodu 1 - Otvorenie a schválenie programu rokovania
Starosta obce Mgr. Jozef Bizoň zvolal riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 17.00
hodinu, na ktoré pozval všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Rokovanie otvoril
a viedol. Zasadnutia sa zúčastnilo 7 poslancov, poslanci Dická a Kroščen svoju neúčasť
ospravedlnili. Obecné zastupiteľstvo bolo verejné za dodržiavania predpísaných
protiepidemiologických opatrení. Starosta sa opýtal prítomných, či majú negatívne testy na
COVID 19 - na čo mu všetci kladne odpovedali. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania
schopné. Starosta predniesol prítomným program rokovania.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje 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 Šabla, Slavkovský, Barabas, ktorí boli tiež
určení za overovateľov zápisnice a za zapisovateľku bola určená Mgr. Barabasová Lucia.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
1. schvaľuje
a) členov návrhovej komisie v zložení: Šabla, Slavkovský, Barabas
2. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľky: Mgr. L. Barabasová
b) overovateľov zápisnice v zložení: Šabla, Slavkovský, Barabas

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 považuje za 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:
- najviac času mu zaberá príprava a samotné testovanie na COVID 19. K dátumu 27.02.2021
obec testovala už 9x, čo predstavuje 2582 osôb. Neustále vyzýva občanov, aby dodržiavali
nariadenia. V obci sa už 2x rozdávali respirátory, 1x to boli respirátory, ktoré obci daroval
predseda PSK Milan Majerský a dostávali ich všetci obyvatelia nad 50 rokov, 2x už
respirátory nakúpila obec z prostriedkov, ktoré boli obci preplatené za testovanie a to po 2 ks
respirátorov pre každého obyvateľa nad 10 rokov.
- poslanec Gallovič vyzdvihol, že naša obec každý týždeň testuje a občania sa nemusia
strachovať o to kam sa ísť otestovať.
- poslanec Barabas vyzval starostu, že ak nestíha robiť popri zabezpečovaní testovania aj iné
veci, ktoré sú v obci potrebné či neuvažuje nad poverením jedného človeka, aby sa nemusel
o všetko starať on. Aby sa v obci robili aj iné projekty ako len testovanie. Starosta uviedol, že
zatiaľ všetko zvláda a stíha.
- ďalej starosta uviedol, že na obecnom úrade sa uskutočnilo stretnutie, ktorého účelom bolo
prerokovanie témy zrušenia školského obvodu o ktoré sa snaží obec Hrabušice. Predmetného
stretnutia sa zúčastnil starosta obce Betlanovce, zástupca úradu splnomocnenca pre
marginalizované rómske komunity, starostka Hrabušíc svoju neúčasť ospravedlnila. Zástupca
úradu splnomocnenca pre MRK sa vyjadril, že zrušiť školský obvod nie je jednoduché a že on
už hovoril aj s prednostom okresného úradu v Košiciach do ktorého tento náš spoločný
školský obvod patrí a ten nevidí dôvod na zrušenie. Starosta uviedol, že on už hovoril aj so
zamestnancom krajského školského obvodu, ktorý uviedol, že založiť II. stupeň základnej
školy v našej obci by nebolo také jednoduché. Na stretnutí však starostovi poradili nech sa
zaoberá myšlienkou zriadenia kuchyne a školskej jedálne pre našu základnú a materskú školu
- starosta a niektorí poslanci sa boli pred zastupiteľstvom pozrieť v obecných priestoroch
COOP jednoty na dokončovacie práce. Firma, ktorá prebiehajúce práce realizuje zaslala
starostovi ešte okruh prác, ktoré je potrebné doriešiť nakoľko neboli rozpočtované a sú
potrebné (nové nátery a oprava podlahy, ktoré sú znečistené po búracích prácach), firma si je
vedomá, že opadáva novo nanesená omietka, nakoľko boli mrazy a vykoná nápravu. Starosta
oznámil, že v pondelok 08.03.2021 prizval stavebný dozor Ing. Božoňa, aby s ním predmetnú
stavbu prešiel. Poslanci navrhli starostovi nech sa dá doplniť strieška pred novonamontované

vchodové dvere, taktiež odporučili starostovi nech rieši odtekanie rín z budovy – urobiť zvod
a vymyslieť kam sa vypustí. Kontrolór obce upozornil starostu, že všetky práce navyše, na
ktoré nás upozornila firma aj tie, ktoré navrhujú poslanci budú musieť byť riadne
zazmluvnené.
- starosta podal aj informáciu k vysporiadaniu odkúpenia pozemkov na cestu v lokalite Veľké
- Krátke, trvá to trošku dlhšie, ako sa predpokladalo nakoľko na parcele 360/150 figurujú aj
mŕtvi vlastníci a teda v súčasnej dobe pátrame po tom, či prebehlo dedičské konanie, aby sme
vedeli osloviť s ponukou odkúpenia aj nových vlastníkov. Zmluvy pre ostatných sú už
predpripravené. Poslanec Barabas sa opýtal, či sa presne vie, koľko bude vykúpenie
predmetných pozemkov na cestu stáť, starosta uviedol, že do 31 000,- €, parcela 336/15019 540 € a parcela 336/151- 822,56 €. Aby došlo k zokruhovaniu celej cesty poslanci navrhli
starostovi nech osloví aj vlastníkov pozemkov okolo domu smútku a vlastníkov pozemkov od
hlavnej cesty okolo plotu F. Skokana a nech sa vyjadria, či aj oni budú súhlasiť s výkupnou
cenou za 10 €/m2 – starosta ich kvôli pandemickým opatreniam osloví listom.
- starosta ďalej informoval poslancov, že miera vytriedenia komunálnych odpadov v našej
obci je približne rovnaká, ako v predchádzajúcom období, že sa ukazuje že zakúpenie KUKA
nádob do osady bol dobrý nápad a aspoň sa netvoria čierne skládky, zároveň by do budúcna
starosta chcel nájsť spôsob, ako odmeniť a ešte viac motivovať tých občanov, ktorí poctivo
separujú. Obec už podala žiadosť a zapojila sa do projektu na podporu kompostovania a ak
projekt schvália budeme v priebehu roka dodávať do domácnosti kompostéry, zároveň
starosta vyzval poslancov nech hľadajú riešenie na systém zberu odpadov v osade.
-starosta informoval poslancov, že obec komunikuje s f. Prodex s.r.o. ktorá rieši zrušenie
železničného podjazdu smerom na Poprad. Obec už vzniesla námietku, že nesúhlasíme so
zrušením predmetného podjazdu. Ďalej starosta vyzval poslancov, nech sa vyjadria k žiadosti,
ktorá nám bola doručená v súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou železničnej trate a to, že
okolo železnice bude vybudovaná dočasná výjazdová cesta, ktorá prechádza aj cez obecné
pozemky a hlave sa jedná o priekopu vo vlastníctve obce. Poslanci sa vyjadrili, že pokiaľ
nebude priekopa znečistená a na konci projektu daná do pôvodného stavu nech ju firma pri
realizácii projektu využíva.
- pripravuje sa výmena vodomerov v obci. Starosta plánuje nakúpiť nové vodomery a
vymontované sa dajú ociachovať certifikovanou spoločnosťou, čím sa znížia náklady na
samotnú výmenu ďalších vodomerov. Poslanec Barabas sa opýtal, či sa už vodomery
plombujú, starosta povedal, že nie, ale pri výmene sa budú plombovať všetky vodomery.
Majiteľom vodomerov sa bude oznamovať v predstihu, že kedy im bude vodomer vymenený,
aby sprístupnili šachty a vyčerpali si vodu.
- poslanci sa pýtali starostu či oslovil p. Gallovičovú, ktorá chce predať lúku a pozemky
okolo Domu smútku obci či nezníži cenu za tieto pozemky – starosta ju zatiaľ neoslovil.
- poslanec Kukura sa opýtal starostu, či sa zapojil do projektu na rozšírenie kanalizácie pre
MRK. Starosta sa nestihol zapojiť a jamy, ktoré boli zasypané a slúžili ako náhradná
kanalizácia boli v hornej časti osady nahradené septikmi.
- poslanec Barabas sa opýtal starostu, či už je osvetlenie na cintoríne napojené na verejné
osvetlenie, alebo ešte stále na DS, aby sme neplatili na oboch miestach – starosta uviedol, že
ešte nie, ale že sa na tom pracuje, poslanci konštatovali, že osvetlenie sa skoro zapína
a neskoro vypína – starosta vravel, že firma, ktorá nám to nastavenie robila nám garantuje, že
svetlá sa po 23:00 hod tlmia až na 50% - starosta to ešte preverí.
- poslanec Gallovič upozornil starostu, že je marec 2021 a on stále nemá schválený upravený
rozpočet a, že ho nevie nájsť ani na obecnej stránke - starosta sa ospravedlnil, že mu ho ihneď
prepošle.
- poslanci poverili starostu nech obec urobí objednávku na bránu, ktorá bude namontovaná na
zadný plot na cintoríne. Poslanec Gurník dodá starostovi súpis materiálu potrebných na

predmetnú bránu, aby ho obec mohla objednať čím skôr.
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 –Správa audítora k overeniu individuálnej účtovnej závierky za rok 2020
- starosta predniesol poslancom správu audítora.
- poslanci upozornili starostu, že im je materiál na zastupiteľstvo zasielaný neskoro a správa
im prišla len v piatok popoludní, nech posiela materiály minimálne 3 dni pred zastupiteľstvom
ak nie skôr. K správe audítora nemali žiadne námietky.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu audítora k overeniu
individuálnej účtovnej závierky za rok 2020.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

/

/

Gallovič

Gurník

/

/

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 6 –Stanovisko kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2020
- starosta vyzval poslancov, či majú otázky k správe kontrolóra, ktorá im bola zaslaná poslanci nemali otázky, tak starosta vyzval kontrolóra, či chce niečo povedať k tej správe.
Kontrolór uviedol, že nemá čo dodať, že nenašiel pochybenia, nakoľko je p. Lesnická skúsená
účtovníčka a ovláda účtovníctvo samosprávy.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce k
Záverečnému účtu za rok 2020.

Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

/

Gallovič

Gurník

/

/

/

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 7 – Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2020
- starosta vyzval poslancov nech pristúpia k schváleniu záverečného účtu.
- poslanec Gallovič navrhol starostovi, aby sa zaoberal do budúceho zastupiteľstva prípravou
VZN, ktoré sa zameria na neplatičov, že obec nebude poskytovať služby ako je napojenie na
vodu, vyvážanie smetí, alebo napojenie na iné siete pokiaľ občania budú mať neprimerane
veľké dlhy voči obci.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje Záverečný účet za rok 2020 bez výhrad.

Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

/

Gallovič

Gurník

/

/

/

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 8 – Schválenie uznesenia pre JPÚ
- starosta informoval poslancov so stretnutím s p. Dolinom, ktorý je poverený riadením
projektu „Vysporiadanie pozemkov pre MRK“. Schválenie tohto uznesenia by tento projekt
značne zrýchlilo.
- poslanci sa opýtali koľko nás to bude stáť, starosta povedal, že toto je už zahrnuté
v projekte, ktorý bol schválený na OZ 28.10.2020 v bode č.7.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník
a) schvaľuje vykonanie jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v obci Vydrník na
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod rómskym osídlením
podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o
pozemkových spoločenstvách.
b) poveruje starostu obce zabezpečiť podanie žiadosti o povolenie JPÚ na Okresný úrad,
pozemkový a lesný odbor.

Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

/

Gallovič

Gurník

/

/

/

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 9 – Schválenie VZN Obce Vydrník č. 1/2021 o chove a držaní zvierat na území
obce Vydrník
- starosta informoval poslancov, že Návrh tohto VZN bol už minulého roku, ale keďže
k nemu mali pripomienky, tak sa do tohto VZN tieto pripomienky zapracovali.
- poslanec Barabas, oboznámil starostu, že na poslednej rade školy ich (Barabas, Šabla,
Gurník) pani riaditeľka oslovila s prosbou o pomoc nakoľko je situácia už neúnosná, keďže
v bezprostrednej blízkosti škôlky sa chovajú hospodárske zvieratá a je tam silný zápach,
v škôlke sa pomaly nedá vetrať, tak či by starosta nevedel s majiteľom pozemku a zvierat
komunikovať, aby došlo aspoň k čiastočnému zmierneniu tejto situácie.
- poslanci následne poverili starostu nech s p. Kovalčíkom komunikuje aj v zmysle prijatého
VZN č. 1/2021 a túto situáciu rieši.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje VZN Obce Vydrník č.1/2021 o chove
a držaní zvierat na území obce Vydrník.

Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

/

/

Gallovič

Gurník

/

/

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 10 – Predloženie podkladov na výstavbu parkovísk
- poslancom boli zaslané návrhy, ako by mohli vyzerať obecné parkoviská pred MŠ na
námestí v strede obce a pri dome smútku.
- starosta oboznámil poslancov, že zrealizovanie projektovej dokumentácie k týmto návrhom
by obec vyšlo 1500 €, ale na základe tejto projektovej dokumentácie by sa obec mohla zapojiť
do projektu na „výstavbu vodozádržných parkovísk“ - zapojiť sa do tejto výzvy je možné do
apríla 2021, čo je šibeničný termín, ale starosta by sa o to pokúsil.
- poslanci však nechápali, prečo im starosta poslal len tento návrh, keď ho na poslednom
zasadnutí OZ v decembri 2020 uznesením č.191/2020 poverili prípravou tejto projektovej
dokumentácie a v zápisnici z tohto zasadnutia konaného dňa 04.12.2020 sa v bode č. 13 jasne
hovorí, že „poverujú starostu obce, aby do najbližšieho rokovania pripravil podklady a to
projekt, finančnú kalkuláciu nákladov, vlastníctvo pozemkov, územné rozhodnutie na

výstavbu parkovísk a pod.“ – a preto očakávali že v tomto bode im starosta povie aspoň
predbežnú kalkuláciu a ukáže viaceré ponuky.
- starosta uviedol, že dal tieto parkoviská zamerať, ale nájsť projektanta bolo ťažšie a tak sa
nestihli ostatné veci ktoré mu boli uložené.
- starosta sa však medzi časom dozvedel aj o možnosti tieto parkoviská zatrávniť a nie
vyasfaltovať a preto dáva poslancom na zváženie, či sa nezapojiť radšej do projektu
zatrávnených parkovísk.
- poslanci sa vyjadrili aj ku zaslaným návrhom parkovísk, nakoľko tam bolo aj parkovisko
zakreslené v záhrade pri predajni COOP jednota - ktorá nie je celá vo vlastníctve obce a tým
pádom na nej nemôže byť obecné parkovisko a taktiež na pozemku oproti jednote v časti od
„Malej strany“ – poslanec Kollár sa vyjadril, že už v predchádzajúcom volebnom období sa
plánovalo s týmito parkovacími miestami, ale obec dostala vyjadrenie, že pod predmetnými
parkovacími miestami sa nachádzal „Bezmenný potok“, ktorý preteká stredom obce a pri
Jednote je spustený do podzemných rúr a preto vodná správa a životné prostredie by nedali
súhlas s realizáciou takýchto parkovacích miest.
- poslanci starostu poverili nech zruší parkovacie miesta na námestí od hlavnej cesty a nech
preverí možnosť umiestnenia parkovacích miest na opačnej strane.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník vzalo na vedomie predbežnú štúdiu parkovísk
predloženú starostom obce a poveruje starostu obce v pokračovaní činnosti podľa uznesenia
č.191/2020.

Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

/

/

Gallovič

Gurník

/

/

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 11 – Prerokovanie zámeru na výstavbu ihriska v areály školy
- starosta uviedol, že obec už požiadala o výrub jabloní na pozemku za školou.
- poslanci navrhli, že ak budeme mať povolenie a stromy sa ešte stihnú vyrúbať (nakoľko od
31.03.2021 je už vegetačný kľud), bolo by dobré zlikvidovať aj starý školský plot a na mieste,
ktoré by vzniklo medzi starým a novým plotom vybudovať aspoň dočasné ihrisko pre deti –
vyvalcovať a zatrávniť. Poslanci poverili starostu základnými terénnymi úpravami po výrube
stromov a taktiež prieskumom trhu za aký finančný obnos by sa dalo vybudovať na tomto
mieste multifunkčné ihrisko a koľko by vyšlo len jednoduché športové ihrisko.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník poveruje starostu obce pripravením kalkulácie na
terénne úpravy a prípravu návrhov na jednoduché športové ihrisko .

Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

/

/

Gallovič

Gurník

/

/

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 12 – Rekonštrukcia rodinného domu č. 98
- starosta informoval poslancov o havarijnej situácii, ktorá nastala v obecnom dome s.č. 98pravdepodobne nastala porucha kotla a kotol a radiátory vytiekli a je zaplavené celé vnútro
domu, došlo k zamočeniu múrov a vydutiu podláh.
- poslanec Šabla sa opýtal, kto tento dom obhospodaruje a poslanec Barabas sa opýtal s kým
máme spísanú zmluvu a, či sú v tomto dome vykonané všetky revízie.
- starosta odpovedal, že dom majú v užívaní dôchodcovia, ale nájomná zmluva nie je spísaná
a teda nie je ani určená zodpovedná osoba. Doteraz sa tam stretávali dôchodcovia a o dom sa
starali - vykurovali a udržiavali v ňom čistotu, keďže terajšia situácia kvôli COVIDU 19
neumožňuje, aby sa stretávali do domu nikto nechodil, starosta mal za to, že raz za čas tam
niekto ide, mal informáciu, že na dom dozerá p. Marta Zaliberová, ktorá tam raz za čas ide,
nechce však nikoho obviňovať a je si vedomý, že za situáciu je zodpovedný on a je
pripravený uhradiť aj vzniknuté škody. Poslanci sa následne informovali, či je dom poistený a
či by sa prípadné opravy nedali uhradiť z poistky, keďže si starosta nebol istý. Poslanci
poverili kontrolóra obce nech túto skutočnosť preverí a zároveň ho poverili nech zistí, či sú
poistené a, či prebehli na obecných nehnuteľnostiach všetky potrebné revízie, aby obec nebola
obvinená za nehospodárne nakladanie s majetkom.
- poslanec Gallovič predniesol otázku, „že čo s tým domom? - padá nám na hlavu“ – či je
vôbec potrebné dom opravovať, nakoľko by sa už musela meniť strecha, nové vonkajšie aj
vnútorné omietky, možno bude potrebné aj nové vykurovanie – či sa obci oplatí investovať do
opráv na tejto nehnuteľnosti, alebo by bolo lepšie uvedenú nehnuteľnosť zbúrať a pozemok
predať ako stavebný, alebo tam postaviť novú obecnú stavbu.
- poslanci sa pýtali starostu, či o prenájom domu žiadal aj niekto iný napr. skauti – starosta
odpovedal že skauti zatiaľ nežiadali, nakoľko majú k dispozícii priestory pod COOP
Jednotou.
- po tejto rozprave poverili poslanci starostu pripravením zámeru využiteľnosti domu č. 98 –
zistením škôd po havarijnej situácii a nájsť správcu obecných budov (človeka, ktorý by raz za
čas šiel skontrolovať všetky obecné budovy) – do najbližšieho zastupiteľstva.
Prijaté uznesenie:
a. Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník poveruje starostu obce pripravením zámeru
využiteľnosti domu súp. č. 98 a zistením súčasného stavu a vyčíslením škody po
škodovej udalosti.
b. Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník poveruje starostu obce oslovením osoby pre
funkciu správcu obecných budov a zariadení.
c. Zistenie možností rekonštrukcie z fondov EU.
Termín do najbližšieho zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

/

Gallovič

Gurník

/

/

Kroščen

/

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 13 – Kamerový systém – prerokovanie
- starosta obce informoval poslancov, že aj napriek tomu že máme zriadenú MOPS a v obci sa
situácia zlepšila bolo by potrebné uvažovať nad zakúpením kamerového systému, starosta
navrhol 4 body, kde by boli kamery osadené – rómska osada, budova obecného úradu vstup
do obecných priestorov v COOP Jednote a pri Dome smútku.
- poslanec Barabas upozornil, že sa už informoval o fungovaní kamerového systému na
obciach a nie je to také jednoduché – musí byť určená osoba ktorá bude za monitorovanie
zodpovedná a taktiež finančné zabezpečenie na zakúpenie kamier.
- starosta navrhol nech ho poslanci poveria prieskumom trhu.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník poveruje starostu obce prieskumom trhu kamerových
systémov.

Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

/

Gallovič

Gurník

/

/

/

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 14 – Defibrilátor – prerokovanie
- starosta oboznámil poslancov so stretnutím so zástupcami občianskeho združenia Záchranár,
ktorí ponúkajú defibrilátory aj do verejných budov a ktorí nám prispejú na defibrilátor sumou
400 €, podnikateľ ktorý má v nájme priestory na družstve p. Majerský je ochotný prispieť na
defibrilátor 200 € a ostatok by doplatila obec. Defibrilátor stoji 1750 € s DPH, a s
montovaním a zaškolením zodpovedného pracovníka, by nám pomohlo občianske združenie
Záchranár.
- starosta následne podal poslancom informáciu o tom, ako defibrilátor funguje.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje doplatok na nákup defibrilátora .

Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

Gallovič

Gurník

/

/

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

Šabla

/

/
/

/

K bodu 15 – Rozpočtové opatrenie č.1
- starosta predložil poslancom na schválenie návrh na zmenu rozpočtu obce v roku 2021 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.1

Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

/

Gallovič

Gurník

/

/

/

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 16 – Publikácia Vydrník - využitie
- starosta oboznámil poslancov s celkovými nákladmi na publikáciu „Vydrník vo svetle
Kaštieľa“. Obec mala k dispozícii 500 ks z ktorých už časť použila a rozdala do každej
domácnosti v obci alebo na reprezentáciu obce. Na sklade ostalo ešte približne 200 ks,
starosta uviedol, že sa stretáva so žiadosťami o odkúpenie a tak požiadal poslancov nech
navrhnú sumu za ktorú by ich obec mala predávať. Poslanec Gurník navrhol 10 € za jednu
publikáciu.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník sa uznieslo na cene 10 € za publikáciu k voľnému
predaju.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Dická

/

/

Gallovič

Gurník

/

/

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 17 – Záver
- v závere starosta oznámil poslancom, že musel riešiť nelegálne používanie obecného erbu na
FB stránke „Za lepší Vydrník“, bol upozornený na to, že taká stránka existuje a, že je na nej aj

obecný symbol. Následne zistil komu táto stránka patrí a listom vyzval správcov tejto stránky
na odstránenie obecného erbu, nakoľko jeho používanie je možné len v súlade s VZN
o používaní obecných symbolov. Erb bol v stanovenej lehote odstránený, ale keďže už stránka
nie je verejne prístupná nevie garantovať čo na nej je.
- p. Barabas sa opýtal starostu, či by sa na stránke obce, alebo na FB stránke „Vydrníckeho
spravodajcu“ nemohli častejšie pridávať fotky, alebo správy o činnosti v obci, nakoľko
občania teraz až tak sa nepohybujú po obci a nevedia čo sa v obci deje.
- p. Gallovič upozornil starostu na neporiadok pri veľkoobjemovom kontajneri na cintoríne
- poslanci ďalej upozornili starostu na rozpadávajúci sa plot na ČOV II.
- v závere poslanci a starosta prebrali možnosť realizácie stálej krížovej cesty v katastri obce,
na ktorú by mohol starosta vyhlásiť verejnú zbierku.
Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil o 21.20 hod.
Zapísala: Mgr. Lucia Barabasová, 09.03.2021

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

…………………………………….
Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce
Zápisnicu overili: Martin Barabas
…………………………..
Patrik Šabla
…………………………..
Tibor Slavkovský …………………………..

