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

 

číslo:  19/2021                                                                                  Vo Vydrníku 04.06.2021 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 

 
napísaná v priebehu 19. riadneho / mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

vo Vydrníku,  konaného 04. júna 2021 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku. 

 

P r í t o m n í  :    

Mgr. Jozef Bizoň – starosta obce 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  1. Ing. Dická Božena 

                                                         2. Kollár Ladislav 

                                                         3. Šabla Patrik 

                                                         4. Bc. Gurník Peter 

                                                         5. Barabas Martin 

                                                        

Neprítomní-ospravedlnení:            1. Gallovič Peter 

                                                        2. Kroščen Miloš 

                                                        3. Slavkovský Tibor 

                                                        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. 
 

 

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 starostu obce o činnosti obecného úradu 

5. Veľké-Krátke – prerokovanie pripravených zmlúv o budúcich zmluvách 

6. Prerokovanie žiadosti o prenájom obecného bytu 

7. Prerokovanie návrhov kamerového systému 

8. Zmena financovania stravovania detí v MŠ a ZŠ 

9. Prerokovanie používania priestorov v Obecnom dome 

10. Schválenie nájmu pozemkov na Krížovú cestu 

11. Schválenie prípravy projektovej dokumentácie na vybudovanie multifunkčného ihriska 



12. Schválenie vypracovania nového PHSR na roky 2021-2027 

13. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2021 

14. Záver 

 

 

K bodu 1  - Otvorenie a schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote mimoriadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva na 18.00 hodinu, na ktoré pozval všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. 

Rokovanie otvoril a viedol.  Zasadnutia sa zúčastnilo päť poslancov, poslanci Kukura, 

Gallovič, Slavkovský a Kroščen svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili pre pracovné 

zaneprázdnenie.  Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Starosta obce predniesol 

prítomným pripravený program rokovania, ktorý predsedajúci navrhol upraviť tak, aby sa 

navrhnutý program doplnil o ďalšie tri: -     schválenie nového PHSR 

- schválenie rezbárskych prác 

- žiadosť o odpredaj pozemkov Ing. Anny 

Gallovičovej. 

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 starostu obce o činnosti obecného úradu 

5. Veľké-Krátke – prerokovanie pripravených zmlúv o budúcich zmluvách 

6. Prerokovanie žiadosti o prenájom obecného bytu 

7. Prerokovanie návrhov kamerového systému 

8. Zmena financovania stravovania detí v MŠ a ZŠ 

9. Prerokovanie používania priestorov v Obecnom dome 

10. Schválenie nájmu pozemkov na Krížovú cestu 

11. Schválenie prípravy projektovej dokumentácie na vybudovanie multifunkčného ihriska 

12. Schválenie  nového PHSR na roky 2021-2027 

13. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2021 

14. Schválenie rezbárskych prác pri cintoríne 

15. Žiadosť o odpredaj pozemkov Ing. Anny Gallovičovej 

16. Záver 

 

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 Gurník, Kollár, 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, Kollár, Barabas. 

     2.   Berie na vedomie určenie 

          a)  zapisovateľky: Lesnická 

          b)  overovateľov zápisnice v zložení: Gurník, Kollár, Barabas. 

 

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 za celé obdobie od r. 2018 boli tri uznesenia zrušené a 3 

ostali nesplnené. Ide o uznesenie č.61/2019-založenie obecnej s.r.o., uznesenie č. 164/2020-

žiadosť p.Žoldákovej o zmenu územného plánu obce a uznesenie č.218/2021-odkúpenie 

pozemku v osade.  Ostatné uznesenia podľa slov predsedajúceho sú splnené alebo sa 

priebežne plnia. Poslanec Barabas sa pýtal na uznesenie o parkoviskách v obci a príprave 

odkúpenia pozemkov na komunikáciu v časti Veľké-Krátke, a tiež na stav rozpracovanosti 

druhého doplnku územného plánu. Predsedajúci oznámil,  že aj na týchto prijatých 

uzneseniach pracuje. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /  /   / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /  / /  

Nehlasoval:          

 

 

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: 

- starosta v úvode ospravedlnil zasielanie materiálov pre rokovanie poslancov na poslednú 



chvíľu, jednalo sa o spracovaný PHSR, ktorého schválenie bolo doplnené do bodov rokovania 

a zároveň menovite poďakoval všetkým prítomným poslancom za pomoc, 

- obec podala žiadosť na ÚPSVR o zamestnávanie dvoch ľudí na základe §50j s 20% 

spoluúčasťou obce na mzdových výdavkoch, na obdobie 6 mesiacov, 

- finišujú práce na prístavbe Obecného domu, dňa 14.5.2021 bola stavba prebratá starostom 

obce a na 21.06.2021 je naplánovaná jej kolaudácia, 

- dokončená bola brána na cintoríne a tým sa zaviedlo aj uzamykanie cintoríne v čase od 

21.00 do 06.00.hod ráno, v zadnej časti sa bude nachádzať aj kontajner na cintorínsky odpad, 

- dňa 30.4.2021 starosta prevzal obecný byt č.2 od Emílie Žuffovej,  na základe ukončenia 

nájomnej zmluvy, byt je uzamknutý a ďalej sa nevyužíva, 

- obec objednala nové vodomery, ktoré bude vymieňať odberateľom pitnej vody, 

- starosta sa stretol s vedúcim COOP Jednota v Poprade s ktorým rozprával o dokončení 

prístavby a príp. rekonštrukcii strechy a výstavbe parkoviska, odstránení oplotenia a pod., 

spodná časť schodiska, ktorá ostala uzamknutá po rekonštrukcii 1.poschodia je vo vlastníctve 

COOP Jednota, preto obec tam nebude robiť žiadne úpravy, 

- starosta písal list na VÚC do Prešova ohľadom stavu cesty pod železničným podjazdom 

smerom na Poprad a žiadal VÚC-odbor dopravy o sľúbenú opravu cesty popod podjazd, 

ktorej stav už bol riešený na stretnutí v roku 2019 so zástupcami dopravného inšpektorátu 

a VÚC Prešov, 

- oznámil poslancom ukončenie činnosti firmy PRO POPULO v našej obci a skutočnosť, že 

nový vlastník areálu, p. Jaroslav Dubjel,  plánuje v tomto areále rekonštruovať obytné 

kontajnery, 

- uskutočnilo sa stretnutie starostu obce s O. Kovalčíkom ohľadom parkovania jeho motor. 

vozidiel na obecných pozemkoch a tiež jeho chovu hospod. zvierat v blízkosti MŠ, 

- dňa 04.06.2021 sa uskutočnilo posledné testovanie na COVID 19, doteraz to bolo 16. 

testovanie a obec z tejto činnosti nie je stratová, 

- po zrezaní stromov v záhrade základnej školy sa robia terénne úpravy a bude tam 

vybudované futbalové ihrisko a tiež obec má v pláne zhotoviť projekt na multifunkčné ihrisko 

a získať peniaze z projektov EÚ, poslanci majú podať návrh, aké športy by boli podporené pri 

jeho výstavbe, 

- obec kúpila defibrilátor, ktorý bol umiestnený na budove obecného úradu, taktiež bolo pri 

obecnom úrade osadené dopravné značenie, 

- starosta informoval, že neplatičom sa posielajú výzvy na úhradu nedoplatkov hlavne za 

vývoz TKO, poslanec Barabas sa pýtal, či sa znížili v poslednom roku nedoplatky neplatičov, 

starosta potvrdil ich nárast a preto poslanec poveril obecného kontrolóra doplniť v pláne 

činnosti na 2.polrok 2021 vyčíslenie a vývoj nedoplatkov, v prípade nárastu pohľadávok obec 

využije exekútorské služby na ich vymáhanie, 

- z príležitosti „Dňa zeme“ sa niekoľko občanov zapojilo do čistenia a zveľadenia životného 

prostredia v obci aj jej okolí, výzva bola zverejnená na webovom sídle obce, poslanec Gurník 

podotkol, aby sa také a podobné výzvy umiestňovali na informačnej tabuli v obci pri obchode 

potravín, kde je vhodný priestor na jej osadenie, 

- pri príležitosti „Dňa detí“ sa starosta zúčastnil osláv v materskej škole a zároveň poďakoval 

aj pedagógom za ich prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, 

- v závere správy o činnosti starostu obce sa pýtal poslanec Gurník na využitie záhrady pri 

obecnom úrade pre matky s deťmi, poslanec Šabla sa pýtal čo sa plánuje robiť s námestím, 

starosta informoval, že najprv sa urobí parkovisko a potom sa bude riešiť námestie, 

občianka Budzáková sa pýtala, kedy budú stáť drevené sochy v obci – starosta informoval, že 

sochy budú vytesané do zrezaných kmeňov gaštanov pri cintoríne, kde bude osadený aj stojan 

na bicykle. 

Prijaté uznesenie: 



Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu starostu obce o činnosti 

obecného úradu za posledné obdobie. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /  /   / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /  / /  

Nehlasoval:          

 

      

K bodu 5 – Veľké-Krátke – prerokovanie pripravených zmlúv o budúcich zmluvách 

 

Starosta obce prerokoval s poslancami pripravený návrh zmlúv o budúcej zmluve, ktoré 

podpíše obec s vlastníkmi pozemkov na pripravovanú novú obecnú komunikáciu. Poslanci sa 

s návrhom oboznámili a k zmluvám nemali žiadnu pripomienku. Starostu poverili aby využil 

právne poradenstvo pri ďalších úkonoch na vysporiadanie pozemkov od všetkých vlastníkov. 

 

Prijaté uznesenie:   

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník poveruje starostu obce 

a) následným podpisovaním pripravených zmlúv o budúcich zmluvách, 

b) využitie právneho poradenstva pri ďalších úkonoch súvisiacich s vysporiadaním 

pozemkov sporných alebo zosnulých vlastníkov pozemkov. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /        /   / 

Proti:          

Zdržal sa:    /      

Neprítomní:   /  /  / /  

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 6 – Prerokovanie žiadosti o prenájom obecného bytu 

 

V súvislosti s ukončením pracovného pomeru zamestnankyne školy bol ukončený aj prenájom 

jedného z dvoch obecných bytov v základnej škole. Obec dostala novú žiadosť o jeho 

prenájom  od zamestnankyne školy, Daniely Horváthovej. Starosta  v úvode vyjadril názor, 

aby sa byt už dlhodobo neprenajímal na bývanie ale aby ostal obci v zálohe pre riešenie 

havarijných situácií. Poslanec Gurník doplnil, aby bol byt použitý na rozšírenie priestorov 

školy, na zriadenie kuchyne pre školu, príp. triedy. Poslanec Barabas pripomenul aj výhodnú, 

až nízku, výšku nájomného v obecných bytoch. Poslanec Gurník vyjadril svoj postreh a to, že 

ak by poslanci aj schválili žiadateľke prenájom bytu, tak vedenie školy by požadovalo 

rozšírenie priestorov školy na vyučovací proces, čím by sa nájomná zmluva musela 

vypovedať a obec by musela riešiť náhradné bývanie. Po výmene názorov poslanci sa 

jednomyseľne dohodli na neschválení prenájmu bytu žiadateľke a zároveň aj zámer byt už 

neprenajímať na bývanie zamestnancov príp. iných fyzických osôb. 

 

Prijaté uznesenie: 



Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník neschvaľuje:  

a) žiadosť o prenájom obecného bytu p. Horváthovej, 

b) ďalší prenájom obecného bytu na účely bývania. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /      /   / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /  / /  

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 7 –  Prerokovanie návrhov kamerového systému  

 

Na základe skoršieho poverenia poslancov, starosta získal dve rôzne ponuky na zriadenie 

kamerového systému v obci za účelom ochrany obecného majetku na verejných 

priestranstvách. Ponuky riešia použitie 4-5 kamier, ktoré by boli osadené pri DS, OcÚ, na 

námestí a v osade, príp. pri ČOV. Kontrolór upozornil na dĺžku uchovávania záznamov, aby 

nebola veľmi krátka, pretože by to nič neriešilo. Poslanci a starosta si sľubujú od zavedenia 

kamier v obci predchádzanie a zníženie kriminality a poverili starostu jeho realizáciou 

a financovaním z rezervného fondu obce. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník poveruje starostu s realizáciou kamerového systému  

v obci s financovaním z rezervného fondu. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /      /   / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /  / /  

Nehlasoval:          

 
 

K bodu 8 - Zmena financovania stravovania detí v MŠ a ZŠ 

 

Od roku 2019 právna úprava v školstve zabezpečovala každému dieťaťu počas vyučovania 

obed zdarma s príspevkom 1,20 €/deň. Od 01.09.2021 sa ruší plošný príspevok 1,20 €/deň pre 

každé dieťa, tzv. obedy zdarma a zavádza sa príspevok pre deti, ktorých rodiny sú v hmot. 

núdzi alebo  ich príjmy sú do  výšky životného minima, v sume 1,30 €/deň. Zároveň sa 

zavádza povinná predškolská výchova pre 5-ročné deti. Poslanci po prerokovaní týchto zmien 

dospeli k záveru, že obec nebude ďalej dotovať stravovanie detí v materskej škole a od 

septembra 2021 rodičia budú znášať tieto náklady odvíjajúce sa od výšky stravnej jednotky. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  

a) berie na vedomie zmenu financovania stravovania detí v MŠ a ZŠ, 



b) ruší Uznesenie č. 95/2019 s platnosťou od 1.9.2021 týkajúce sa príspevku obce na 

stravovanie detí v MŠ. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /      /   / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /  / /  

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.9 - Prerokovanie používania priestorov v Obecnom dome 

 

Obec ukončuje v týchto dňoch prístavbu Obecného domu a celkovú rekonštrukciu poschodia, 

preto sa poslanci venovali aj návrhom využitia týchto priestorov. Poslanec Gurník predniesol 

skúsenosti p. Kopčákovej, ktorá v minulosti prevádzkovala takéto zariadenie v Betlanovciach. 

Starosta oslovil p. Barabasovú Vieru a p. Klimeša, u ktorých zisťoval záujem 

o prevádzkovanie príp. poskytovanie stravovacích služieb v tomto obecnom zariadení. 

Uviedol príklad z neďalekej obce, ktorej sa v takomto poskytovaní služieb občanom darí. 

Poslanci  poverili starostu aby pripravil, na základe ich požiadaviek, prevádzkový poriadok na 

prevádzkovanie zariadenia. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník poveruje starostu prípravou Prevádzkového poriadku 

Obecného domu. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /      /   / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /  / /  

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.10  -  Schválenie nájmu pozemkov na Krížovú cestu 

 

Poslanci už na predchádzajúcom zasadnutí prerokovávali prenájom pozemkov pre desať 

zastavení Krížovej cesty, ktorú obecné zastupiteľstvo schválilo vybudovať na pozemkoch 

pozemkového spoločenstva Urbariát Vydrník. Poslanec Tibor Slavkovský, zároveň aj 

predseda Urbariátu, na predchádzajúcom rokovaní ponúkol obci prenájom za 75 eur/ročne, no 

po intervencii poslancov bolo dohodnuté, aby starosta jednal s vedením Urbariátu o zníženie 

sumy na navrhovaných 25 eur/ročne. Vedenie Urbariátu sa dohodlo so starostom na sume 

25,00  eur/ročne a dnes starosta predložil poslancom návrh zmluvy o prenájme na obdobie 

dvadsať rokov. Poslanci návrh zmluvy schválili a poverili starostu aby ju podpísal. 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje nájomnú zmluvu týkajúcu sa prenájmu 

pozemkov na Krížovú cestu. 

 



Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /      /   / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /  / /  

 

 

K bodu č.11 -  Schválenie prípravy projektovej dokumentácie na vybudovanie 

multifunkčného ihriska v obci Vydrník 

 

V školskej záhrade má obec záujem vybudovať multifunkčné ihrisko, na ktoré je potrebné 

vypracovať projektovú dokumentáciu. K tomu je potrebné vyšpecifikovať potreby, aké druhy 

športov by sa mali prevádzať na tomto ihrisku. Poslanci navrhovali futbal, volejbal, nohejbal, 

tenis, hádzaná, príp. aj ďalšie, malo by byť o rozmerov 32x18 m s osvetlením. Multifunkčné 

ihrisko sa nebude stavať z rozpočtu obce, obec počká na výzvy a chcela by ho postaviť 

z európskych fondov. Zároveň súhlasili s návrhom starostu, aby bola súčasne vypracovaná aj 

projektová dokumentácia na výstavbu detského ihriska a námestia v obci. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie na 

vybudovanie multifunkčného ihriska, detského ihriska a námestia v obci Vydrník. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /      /   / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /  / /  

 

 

K bodu č.12:  Schválenie nového PHSR na roky 2021 - 2027 

 

Poslanci dostali na naštudovanie vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

na budúce sedemročné obdobie. Poslanci nevyjadrili žiadne záporné stanovisko, zhodli sa na 

tom, že vypracovaný plán jednomyseľne schvália. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje  Program hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obce Vydrník na roky 2021 – 2027. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /      /   / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /  / /  

Nehlasoval:          

 

 



K bodu 13 - Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021 

 

Kontrolór obce predložil na schválenie plán svojej kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021. 

Poslanec Barabas požiadal, aby ho doplnil o kontrolu vývoja pohľadávok obce za posledné 

obdobie. Zároveň kontrolór  predložil poslancom správu z kontrolnej činnosti so zisteniami, 

ku ktorým by očakával aj diskusiu a riešenie  poslancov. Plán činnosti  poslanci 

jednomyseľne schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. 

polrok 2021. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /      /   / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /  / /  

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.14:  Schválenie rezbárskych prác pri vstupe na cintorín 

 

Poslanec Gurník oboznámil poslancov s návrhom zhotovenia sôch pri vstupe do cintorína zo 

zostatkov kmeňa gaštanov, ktoré boli zrezané. Materiál by si mal prísť obhliadnuť a sochy 

navrhnúť rezbár z Hrabušíc, Robo Smrčák. Navrhovali by vyrezať z kmeňov anjelov, ak to 

kvalita dreva a veľkosť dovolia. Cena by mala byť cca 1500 eur/ks. 

Zároveň poslanec Gurník vyjadril svoju predstavu, ako by mali vyzerať jednotlivé zastavenia 

navrhovanej krížovej cesty. Do pôdorysu štvorca sa osadí železná rúra  a na ňu sa upevní 

kameň s rímskym označením jednotlivých zastavení. Poslanci k návrhom nemali žiadne 

pripomienky a rezbárske práce jednomyseľne odsúhlasili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje rezbárske práce pri vstupe na cintorín. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /      /   / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /  / /  

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.15:  Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku v obci  Ing. Anny Gallovičovej 

 

Poslanci už druhýkrát prerokovávali opätovnú žiadosť Ing. Anny Gallovičovej o odpredaj 

pozemkov v intraviláne obce Vydrník, za Domom smútku, ktoré sú v jej súkromnom 

vlastníctve a využívajú ich obyvatelia bytovky. Obci ich ponúka za 7,00 – 10 eur/m2. Jedná 

sa o dve parcely, jednej z nich je výlučnou vlastníčkou a na druhej parcele má spoluvlastnícky 



podiel. V minulosti komunikovala aj s vlastníkmi bytov v bytovke, pretože stavba je 

postavená na cudzom pozemku a je vecným bremenom vyznačeným na týchto parcelách, no 

obyvatelia bytovky nie sú ochotní pozemok pod bytovkou a priľahlý pozemok pri bytovke, 

ktorý užívajú, si odkúpiť. Žiadateľka navrhuje, aby ich odkúpila obec a tá nech dá pozemky 

do nájmu vlastníkom bytov. Jednalo by sa cca o 4 500 m2. Poslanci vyjadrili v diskusii názor, 

že obec pozemky nepotrebuje, prednostné je teraz odkúpenie pozemkov na novú prístupovú 

komunikáciu, poslanec Gurník navrhol, aby sa cena odvíjala aj od dopytu, teda by nemala byť  

vo výške 10 eur.  Navrhli tento bod presunúť na ďalšie rokovanie. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník prerokovalo žiadosť o odpredaj pozemku v obci Ing. 

Anny Gallovičovej. Rozhodnutie a podmienky kúpy predmetných pozemkov sa prerokujú na 

nasledujúcom rokovaní obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /      /   / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /  / /  

Nehlasoval:          

 

K bodu 16 - Záver 

 

V závere rokovania požiadal o slovo obecný kontrolór, ktorý pripomenul poslancom svoju 

správu o kontrolnej činnosti a pýtal sa na podania starostu obce na Políciu SR ohľadom 

riaditeľky základnej školy a tiež sa vyjadril k zapojeniu sa obce do projektu na vysporiadanie 

pozemkov v rómskej osade, podľa zákona sa to dá urobiť troma spôsobmi, pýtal sa či obec má 

náhradné pozemky na výmenu. Starosta mu odpovedal, že 14.06.2021 je plánované pracovné 

stretnutie na Okresnom úrade v Poprade,  ktorého sa zúčastnia členovia prípravného výboru 

Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Vydrník - Mgr. Jozef Bizoň, Ing. Jaroslav 

Hamrak, Daniel Žiga a Tibor Slavkovský  a za SPF Ing. Alexandra Leskovjanská. Po tomto 

stretnutí bude mať viac informácií akým spôsobom sa pozemkové úpravy v osade uskutočnia, 

o ktorých podá správu na ďalšom rokovaní. 

Rokovanie poslancov bolo potom ukončené o 22.50 hod. Starosta poďakoval prítomným za 

účasť na rokovaní. 

 

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  04.06.2021        ............................................................                                                                     

 

 

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

         Mgr. Jozef  Bizoň, starosta obce 

  

 

Zápisnicu overili:   Bc. Peter Gurník         ………………………….. 

                                Martin Barabas           ………………………….. 

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

 


