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______________________________________________________________________________
číslo: 18/2021

Vo Vydrníku 14.04.2021

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 18. riadneho / mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného 14. apríla 2021 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku.
Prítomní :
Mgr. Jozef Bizoň – starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva: 1. Ing. Dická Božena
2. Kollár Ladislav
3. Šabla Patrik
4. Bc. Gurník Peter
5. Slavkovský Tibor
Neprítomní-ospravedlnení:

1. Gallovič Peter
2. Kroščen Miloš
3. Barabas Martin
4. Kukura Anton

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 5
poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku, teda zasadanie obecného zastupiteľstva je
v zmysle § 12 odst.7 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. Schválenie prípravy projektovej dokumentácie na úpravu miestnych komunikácií
6. Schválenie dofinancovania stavby „Prístavba Obecného domu“
7. Schválenie predĺženie platnosti PHSR
8. Odkúpenie pozemkov v rómskej osade do majetku obce
9. Schválenie nájmu pozemkov na Krížovú cestu
10. Schválenie vytvorenia nového pracovného miesta obecného úradu
11. Záver

K bodu 1 - Otvorenie a schválenie programu rokovania
Starosta obce Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva na 19.00 hodinu, na ktoré pozval všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
Rokovanie otvoril a viedol. Zasadnutia sa zúčastnilo päť poslancov, poslanci Kukura,
Gallovič a Kroščen svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili pre pracovné zaneprázdnenie
a poslanec Barabas pre chorobu. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Starosta
obce predniesol prítomným pripravený program rokovania, ktorý predsedajúci navrhol
upraviť tak, aby sa z rokovania vynechal posledný bod - vytvorenie nového pracovného
miesta. Upravený 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, za
použitia dezinfekcie rúk a s negat. testom.
Upravený program rokovania:
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 prípravy projektovej dokumentácie na úpravu miestnych komunikácií
6. Schválenie dofinancovania stavby „Prístavba Obecného domu“
7. Schválenie predĺženie platnosti PHSR
8. Odkúpenie pozemkov v rómskej osade do majetku obce
9. Schválenie nájmu pozemkov na Krížovú cestu
10. Záver
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje doplnený 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 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: Dická, Slavkovský, Šabla.
2. Berie na vedomie
a) určenie zapisovateľky: Lesnická,
b) overovateľov zápisnice v zložení : Dická, Slavkovský, Šabla.
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 toto zasadnutie obecného zastupiteľstva je mimoriadne
a plnenie uložených uznesení pre krátkosť času ešte pokračuje a bude vyhodnotené na
budúcom riadnom zasadnutí,
- uznesenia č. 204/2021, 205/2021 a 206/2021 sa plnia, ostatné uznesenia podľa slov
predsedajúceho sú splnené.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

Gallovič

/

/

Gurník

Kroščen

/

/

Kollár

Kukura

/

/

Slavkovský

/

Šabla

/

/

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:
- zaujímal sa o možnosť zapojenia sa do výzvy na získanie finančných prostriedkov na
rekonštrukciu a modernizáciu stavieb, v našom prípade na obnovu domu č. 98, ktorý
po prasknutí kúrenia je značne poškodený-p.Tomčák ho informoval, že teraz sa nedá
zapojiť no počkáme na ďalší termín,
- od apríla pracujú v obci aktivační robotníci na základe dohody s úradom práce,
- žiadosti na odkúpenie pozemku na novú cestu v chotári Veľké Krátke sa pripravujú,
bude nasledovať už len odkúpenie podielov,
- starosta prostredníctvom oprávnenej osoby v súčasnosti zisťuje možnosť výstavby
parkovacích miest na vyregulovanom vodnom toku v obci v okolí tzv. námestia,
- práce na prístavbe Obecného domu sa pomaly ukončujú, v spolupráci so stavebným
dozorom odsúhlasili práce, ktoré projektová dokumentácia neobsahovala ale vznikla
reálna potreba ich zrealizovať a to napr. dvere, strieška nad vchodom, doplnenie
dlažby a pod. Dokončovacie práce boli narozpočtované v sume 7 187,28 eur,
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci pokračuje prácami v rómskej osade – po ich
ukončení bude pripojený ešte cintorín a rekonštrukcia bude ukončená,
poslanec Gurník mal požiadavku na zníženie svetelného smogu v našej obci tým, aby
sa v noci osvetlenie stlmovalo alebo aj úplne vypínalo, poslanec Slavkovský mal

-

-

požiadavku riešiť v rámci rekonštrukcie aj stĺp v osade pri č.18 – starosta prisľúbil
tieto prednesené požiadavky riešiť s dodávateľom prác ešte pred kolaudáciou stavby,
starosta poďakoval poslancovi Šablovi za preukázanú pomoc,
na základe rozhodnutia boli ešte v marci zrezané stromy na obecných pozemkoch,
o použití drevnej hmoty bude ešte rozhodnuté,
v dome č.98 sa, po zistení zatopenia, vykurovalo (J.Skokan) v kachľovej peci, podľa
odhadu starostu zatiaľ sa vyčíslili len škody na rozvode ústr. kúrenia vo výške cca 700
eur, kotol sa zatiaľ nepodarilo uviesť do prevádzky, ďalšie využitie domu si vie
predstaviť tak, aby ho využívali na činnosť skauti, aj dôchodcovia, aj DHZ a aj
občianske združenie Manušeskro hangos, ktoré má 10 členov,
správcom obecných budov sa stal Ján Böhmer, ktoý bude v pravidelných intervaloch
sledovať neporušiteľnosť zariadení v Obecnom dome, Dome smútku a v dome č. 98,
pre obec bude pracovať Marcel Dulovič, ktorý v apríli zrekonštruuje oplotenie ČOV2,
na záver poslanec Gurník pripomenul požiadavku riaditeľky školy na zabezpečenie
tabule na propagáciu školy- starosta prisľúbil riešenie požiadavky.

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

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

Gallovič

/

/

Gurník

Kroščen

/

/

Kollár

Kukura

/

/

Slavkovský

/

Šabla

/

/

K bodu 5 – Schválenie prípravy projektovej dokumentácie na úpravu miestnych
komunikácií
V minulom roku obec ukončila prípravu a podala žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na rekonštrukciu miestnych komunikácií (cesta popod obecný úrad a od Obecného
domu na koniec obce). Teraz starosta predniesol potrebu pripraviť projektovú dokumentáciu
na rekonštrukciu ďalších úsekov miestnych komunikácií a to úsek popod Obecný dom až
k mostu na hornom konci a na „stanici“. Vypracovaná štúdia hovorí o sume 60 000 eur.
Poslanec Gurník predniesol potrebu riešiť aj parkovacie miesta pri Obecnom dome a poverili
úlohou starostu obce, aby s predstavenstvom COOP Jednoty rokoval o využití spoločného
pozemku na tento účel. Náčrt, príp. projekt pripravovaného riešenia „námestia“ spracováva
poslanec Gurník, ktorý navrhuje výsadbu stromov na oddelenie priestoru „námestia“ od
stavby bývalej klubovne a odstránenie dreveného stĺpa el. vedenia, ktorý stojí v blízkosti
ihličnanu.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník :
1. Berie na vedomie pripravovanú projektovú dokumentáciu na úpravu miestnych
komunikácií.

2. Poveruje starostu obce prerokovať možnosti úpravy okolia Obecného domu
s predstavenstvom COOP Jednota, SD a podať informácie na budúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

Gallovič

/

/

Gurník

Kroščen

/

/

Kollár

Kukura

/

/

Slavkovský

Šabla

/

/

/

K bodu 6 – Schválenie dofinancovania stavby „Prístavba Obecného domu“
Starosta obce v spolupráci so stavebným dozorom stavby dospeli k záveru, že zistené
skutočnosti - dvere naviac, doplnenie dlažby, strieška nad vchodom, vybielenie a pod., ktoré
navrhuje dodávateľ stavebných prác vykonať, sú nevyhnutné pre odovzdanie stavby do
užívania, preto navrhuje vypracovaný rozpočet týchto úprav vo výške 7 187,28 eur schváliť.
S predstavenstvom spotrebného družstva COOP Jednota má dohodnúť aj možnosť a spôsob
vypratania a úpravy pôvodného schodiska na 1.poschodie.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje dofinancovanie „Prístavby Obecného domu“
podľa vypracovaného priloženého rozpočtu v sume 7 187,28 eur.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

Gallovič

/

/

Gurník

Kroščen

/

/

Kollár

Kukura

/

/

Slavkovský

Šabla

/

/

/

K bodu 7 – Schválenie predĺženia platnosti PHSR
Obec pripravuje žiadosť o nenávratnú finančnú výpomoc v projekte na vysporiadanie
pozemkov v MRK, ktorá vyžaduje mať spracovaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce. Tento mala obec vypracovaný len do roku 2020. Keďže vypracovanie nového mal
starosta objednať na poverenie obecného zastupiteľstva a zatiaľ nie je spracovaný, poslanci na
tomto zasadnutí schválili platnosť doteraz existujúceho plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja dovtedy, kým nenadobudne účinnosť nový PHSR.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje predĺženie platnosti existujúceho PHSR obce
Vydrník na roky 2015-2020 do nadobudnutia účinnosti nového PHSR obce Vydrník.
Hlasovanie:
Barabas

Dická

Gallovič

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

Šabla

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

/

/

/

/

/

/

/

/

K bodu 8 - Odkúpenie pozemkov v rómskej osade do majetku obce
Starosta obce predniesol prítomným poslancom ponuku Urbariátu, pozemkového
spoločenstva vo Vydrníku na odpredaj pozemkov v rómskej osade do vlastníctva obce.
Ponuke predchádzala obhliadka na mieste, kde bolo zistené, že v osade sa tvorí množstvo
ilegálnych skládok odpadu a problémom je aj zosuv svahu, po ktorom vedie účelová cesta
k posledným obydliam v osade. Táto cesta bola zatarasená betónovým podvalom, aby sa
zabránilo zosuvu svahu. Slova sa ujal poslanec Slavkovský, ktorý zároveň ako predseda
Urbariátu vysvetlil dôvody predaja. Jedná sa o tri celé parcely, a to parc. č. 890/43 tr.trávny
porast o výmere 60-62 m2 v ktorej je vedené plynové potrubie, parc.č. 890/42 tr.tráv.porast
o výmere 130 m2 a parc. č. 889 o výmere 355 m2. Spolu sa jedná o cca 545 m2, ktoré ponúka
za cenu, ktorú má Urbariát schválenú vo vnútornom predpise a to je 10,00 eur/m2. Poslanci
kúpu pozemkov jednomyseľne schválili. Ďalej poslanec Slavkovský predniesol aj víziu do
budúcnosti a to vysporiadať parcelu č. 890/30 ktorá je za posledným existujúcim obydlím
v osade a predĺžiť cestu ponad existujúce obydlia a prepojiť ju až na súčasnú cestu na
„Plané“. Tým by vzniklo viac parciel na novú výstavbu rodinných domov. V rámci rozšírenia
komunikácie z nenávratného finančného príspevku by sa urobilo aj zábradlie na mieste
súčasného zosuvu svahu.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje odkúpenie pozemkov v k.ú.Vydrník
parcelné č. 889, 890/42 a 890/43 v rómskej osade od Urbariátu, pozemkového spoločenstva,
Vydrník č.128, v cene 10 €/m2 .
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

Gallovič

/

/

Gurník

Kroščen

/

/

Kollár

Kukura

/

/

Slavkovský

Šabla

/

/

/

K bodu č.9 - Schválenie nájmu pozemkov na Krížovú cestu
Starosta obce informoval o zámere vybudovať Krížovú cestu vo Vydrníku a to tak,
aby začiatok bol pri kríži za Maguthom, štvrté zastavenie pri kaplnke v Moškovci a ďalej by
pokračovala lesom ku jánovskému krížu, ktorý by bol posledným, štrnástym zastavením. Na
desať zastavení by obec prenajala pozemok od Urbariátu, pozemkového spoločenstva
Vydrník, jednalo by sa o 25 m2, za ktoré Urbariát žiada nájomné 70,00 eur/rok. Poslanec
Gurník sa vyjadril, že nie je stotožnený s tým, aby obec platila za tieto pozemky nájom, mala
by to byť bezodplatná nájomná zmluva, nakoľko stavba bude slúžiť obyvateľom, poslanca
podporila aj poslankyňa Dická, ktorá bola toho istého názoru. Starosta interpretoval aj

požiadavku správcu farnosti, ktorý požiadal nadriadený biskupský úrad o stanovisko
k vysväteniu pripravovanej krížovej cesty. Poslanci rokovali aj o vizualizácii jednotlivých
zastavení krížovej cesty, o tom že stavebným prvkom by nemalo byť drevo, ktoré nemá
vonku dlhú životnosť, mal by byť použitý kameň a železo, poslanec Gurník zakomponuje do
návrhu jednotlivé symboly zastavení krížovej cesty. Nakoniec poslanci poverili starostu, aby
jednal s výborom Urbariátu o cene nájmu, ktorú poslanci navrhujú max. na 1,00 euro/m2/rok.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník poveruje starostu obce jednaním o nájme pozemkov
v k.ú. Vydrník s Urbariátom, pozemkovým spoločenstvom, Vydrník č.128, za účelom
umiestnenia Krížovej cesty.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Dická

Gallovič

/

/

Gurník

Kroščen

/

/

Kollár

Kukura

/

/

Slavkovský

Šabla

/

/

/

K bodu č.10 - Implementácie poslancov a záver
Po prerokovaní všetkých bodov rokovania slovo si vypýtal
-poslanec Gurník, ktorý pripomenul, že sa blíži „Deň zeme“ aby obec vyzvala občanov na
upratanie obce a likvidáciu čiernych skládok, ktorá sa tvorí aj pri poľnej ceste smerom ku
„kvašnici“,
-poslanec Slavkovský vyzval, aby sa obec pripojila k čisteniu požiarnej cesty popod les
smerom k poľovníckym posedom,
-poslanec Šabla upozornil na odpadky, ktoré sa hromadia popri ceste do Kaštieľa a zároveň sa
pýtal starostu, v akom štádiu je riešenie kamerového systému v obci – starosta povedal, že
oslovil dve firmy, ktoré ponúkajú rozdielne riešenia, so zástupcom jednej z nich bude jednať
na ďalší deň.
Rokovanie poslancov bolo potom ukončené o 21.50 hod. Starosta poďakoval prítomným za
účasť na rokovaní.
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 14.04.2021

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

…………………………………….
Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce
Zápisnicu overili: Ing. Božena Dická
Tibor Slavkovský
Patrik Šabla

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

