O B E C V Y D R N Í K, 059 14 Vydrník č.55
______________________________________________________________________________
číslo: 20/2021

Vo Vydrníku 13.07.2021

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 20. riadneho / mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného 13. júla 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. Barabas Martin
6. Kukura Anton
7. Gallovič Peter
8. Slavkovský Tibor
9. Kroščen Miloš
Neprítomní-ospravedlnení:

--

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 9
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Správa starostu obce o činnosti obecného úradu
Schválenie prípravy projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií
Prerokovanie prípravy žiadosti projektu MOPS v obci Vydrník
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 deväť poslancov,
poslanec Gurník sa dostavil až o 18.33 hod. 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, za
použitia dezinfekcie rúk.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje predložený 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 Slavkovský, Šabla, Kroščen, ktorí boli
tiež určení za overovateľov zápisnice a za zapisovateľku bola určená Lesnická.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník
1. Schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení: Slavkovský, Šabla, Kroščen.
2. Berie na vedomie určenie
a) zapisovateľky: Lesnická,
b) overovateľov zápisnice v zložení: Slavkovský, Šabla, Kroščen.
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 rokovanie bolo zvolané mimoriadne, preto
plnenie prijatých uznesení pre krátkosť času ostáva a vyhodnotenie ich plnenia bude na
riadnom rokovaní zastupiteľstva v septembri 2021. Jedná sa o uznesenia č. 224, 228, 230

a 233/2021. Ostatné uložené uznesenia boli 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:
- v rámci projektu vysporiadania pozemkov pod obydliami v osade sa stretli členovia
vytvorenej komisie za obec - starosta, Jaroslav Hamrak, Daniel Žiga a Tibor Slavkovský
so zástupcami Okresného úradu na prvom rokovaní. Obci boli v rámci projektu schválené
finančné prostriedky vo výške 53 022,28 eur, komisia bola oboznámená s úlohami
a povinnosťami, ktoré sa budú v rámci projektu riešiť,
- práce na prístavbe Obecného domu boli ukončené a čaká sa na jej kolaudáciu, ktorá bola
preložená na 19.7.2021, starosta ďalej predložil návrh po dohode s Ing. Milanom Budzákom,
že dňa 15.8.2021 plánuje oficiálne otvoriť Obecný dom pre verejnosť, na otvorení hlavným
bodom bude krst knihy autora, pozvaní budú jeho blízky spolupracovníci a poslanci obce.
O pohostenie sa postará Viera Barabasová a Ing. Kamil Klimeš, ktorý v rámci dnešného
rokovania predstaví svoju prezentáciu na prevádzkovanie obecného podniku. Starosta rokoval
aj so zástupcom COOP Jednota ohľadom uzavretej zmluvy o budúcej zmluve na využitie
prístavbou zabratého pozemku, ktorý navrhol obci odkúpenie pozemku od SD COOP Jednota.
Poslanec Gallovič reagoval, že ak by to mal byť odpredaj, tak cena by mala byť 1,00 euro/m2,
- starosta informoval o poruche na čerpacej stanici obecného vodovodu, v ktorej poklesol tlak
na takú hodnotu, že v niektorých rodinných domoch nebolo možné vodovod používať,
nakoľko signalizačné zariadenie nezaznamenalo včas pokles tlaku v potrubí, porucha sa rieši
a čerpadlá v čerpacej stanici budú opravené,
- obec podala v 12/2020 žiadosť na Environmentálny fond na podporu kompostovania
domáceho odpadu zakúpením kompostérov do každej domácnosti, teraz nám bolo oznámené,
že žiadosť bola zamietnutá z dôvodu nízkej úrovne vytriedenia odpadov v obci, starosta
v tejto veci vyzval predsedu mikroregiónu Pramene o zvolanie Rady mikroregiónu, ktorá by
zaujala jednotný postoj obcí k zákonu o zbere a likvidácii kuchynského odpadu, ktorý ukladá
samosprávam povinnosť separovať tento odpad čo zbytočne zaťažuje rozpočty obcí,
- o 18.33 hod. sa na rokovanie dostavil poslanec Gurník,
- správu starostu o činnosti prerušil poslanec Barabas, ktorý sa pýtal, ako bola vyčíslená
škoda na dome č. 98 – starosta informoval, že bola vybratá zatopená podlaha, za posledný
polrok bolo v dome spotrebovaných 440 m3 vody ale bližšie sa týmto nezaoberal, má v pláne
zrekonštruovať dom z eurofondov, ktoré by však bolo reálne dostať cca o dva roky,
- poslanec Kukura sa pýtal na sľubovanú rekonštrukciu štátnej cesty cez obec a pod žel.
podjazdom smerom na Poprad – starosta má informáciu, že VÚC nebude investovať do
opravy tejto komunikácie, keďže sa pripravuje rekonštrukcia žel. trate v tomto úseku a s touto

cestou sa nepočíta ako príjazdovou cestou našich občanov do Popradu, starosta spomenul aj
písomnú korešpondenciu smerovanú z obce na VÚC, v ktorej prízvukuje zachovať túto
komunikáciu pre občanov, poslanec Gallovič vyzval starostu aby v tejto veci bezodkladne
konal a v prípade potreby nech vycestuje do Bratislavy s prednesením požiadavky
o zachovanie komunikácie, poslanec Šabla vyjadril požiadavku, že by rád nazrel do
projektovej dokumentácie, ktorá sa podľa slov starostu nachádza na obecnom úrade, aby si
pozrel ako sa rieši prechod áut z obce do Popradu, starosta povedal, že sa stretne so stavebnou
komisiou, aby spoločne naštudovali tento dokument,
- poslanec Barabas sa vyjadril k pripravovaným krokom na vyrezanie sôch do kmeňov
gaštanov pri vchode do cintorína, komunikoval s p. Smrčákom z Hrabušíc, ktorý požiadal
kmene zrezať a previesť ich do Hrabušíc, kde by sochy vytesával, vznikli však dohady, či
kmene nie sú zhnité a či bude možné vôbec z nich niečo vytvoriť, poslanec Gallovič sa
vyjadril, že by si vedel predstaviť aj iné využitie peňazí na to vyčlenených, a to na úpravu
chodníka a rigola pred cintorínom a to aj bez drevených sôch.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník 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 rekonštrukciu miestnych
komunikácií
Starosta podal poslancom informáciu, že po dvoch rokoch od podania žiadosti obce
o pridelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií obec dostala
podnet na doplnenie žiadosti, ak potrebné doklady podá do stanoveného termínu, peniaze nám
budú poskytnuté a tým by sa z eurofondov zrekonštruovali dve miestne komunikácie a to
cesta pod obecným úradom a od COOP Jednoty na horný koniec obce. Zároveň sa spracováva
ďalšia projektová dokumentácia na rekonštrukciu ostatných dvoch miestnych komunikácií
a to cestu pod kostolom ku bývalému kultúrnemu domu a v časti obce „stanica“. Projekt
spracuje Ing. Marcinko a obec to bude stáť 6 150,00 eur, ktoré budú zaplatené z rozpočtu
obce. Poslanec Gallovič vyjadril požiadavku, aby v pripravovanej projektovej dokumentácii
boli cesty rozdelené na samostatné objekty.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu miestnych komunikácií “pod kostolom“ a v časti „stanica“ v intraviláne obce
Vydrník.

Hlasovanie:
Barabas

Dická

Gallovič

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

Šabla

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

/

/

/

/

/

/

/

/

K bodu 6 – Prerokovanie prípravy žiadosti projektu MOPS v obci Vydrník
V súlade s pripravovanou žiadosťou obce o predĺženie projektu MOPS v obci starosta
informoval, že od septembra 2021 do februára 2021 bude obec nútená sama financovať
rómsku hliadku kvôli kontinuite projektu, ktorý Vláda SR možno podpíše až od 02/2022.
V tomto šesťmesačnom časovom úseku obec môže zminimalizovať počet členov hliadky na
najnižšiu únosnú mieru, aby to zniesol obecný rozpočet v prípade, ak by nedošlo k refundácii
nákladov v budúcom roku. Obec pripravuje žiadosť od 02/2022 pre 8 členov hliadky na
obdobie 15 mesiacov, cena projektu bude 129 669 eur z toho obec sa bude podieľať 5% na
nákladoch a to sumou 6 480,94 eur.
Poslanec Kukura sa vyjadril, či je nutné financovať tento projekt, nakoľko po dvoch rokoch
jeho doterajšej existencie nevidno v obci viditeľné zlepšenie stavu tých skutočností, ktoré sa
mali zamestnancami riešiť. Poslanec Gurník obhajoval ich prácu počas pandémie pri
testovaniach v obci. Poslanec Barabas poukázal na nezvládnutú situáciu hliadky, ktorí
nedokázali zabrániť tvoreniu odpadu z objednávok pizze najmä pri Dome smútku, fajčeniu
a zdržiavaniu sa mládeže v autobusových zastávkach v obci a pod. Starosta obhajoval prácu
min. 50% členov hliadky, ktorí si úlohy poctivo plnia. Poslanec Gallovič povedal, že obec si
nemôže dovoliť platiť 6 mesiacov členov občianskej hliadky z obecného rozpočtu. Pri
zachovaní minimálnych požiadaviek projektu by si vedel predstaviť zaplatiť dvoch
zamestnancov s celkovou cenou práce cca 8 000 eur na obdobie šesť mesiacov. Poslanec
Barabas sa pýtal v akom štádiu rozpracovanosti je príprava kamerového systému v obci –
starosta povedal, že kamerový systém bude zavedený do 09/2021.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník súhlasí :
a) s predložením ŽoNFP na SO, v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1 pre projekt
„MOPS Vydrník“, ktorý je zrealizovaný v obci s prítomnosťou marginalizovanej
rómskej komunity v Prešovskom samosprávnom kraji, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce,
b) so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov, ktoré bude zabezpečené z vlastných zdrojov obce,
c) so zabezpečením 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 7 – Záver
V závere udelil slovo starosta obce Ing. Kamilovi Klimešovi, aby predniesol
poslancom pripravenú prezentáciu na prevádzkovanie obecného podniku v obci, ktorý by
zabezpečoval chod Obecného domu. Po odprezentovaní poslanec Gallovič sa pýtal, či obec už
má zriadený obecný podnik, či zodpovednou osobou bude sám Ing. Klimeš, či sa počítalo
s možnosťou založenia a prevádzkovania na živnosť ? Ďalej sa diskutovalo o plánovanej akcii
slávnostného otvorenia zrekonštruovanej budovy pre verejnosť a prítomná Viera Barabasová,
ktorá sa rokovania zúčastnila, aby pripravila catering na túto akciu, sa pýtala poslancov,
s akým rozpočtom môže počítať na realizáciu pripravovanej akcie, prípravou ktorej bola
starostom poverená. Starosta predložil poslancom svoj návrh, ktorý zahŕňa krst knihy autora
aj s pozvanými hosťami, s čím nesúhlasili niektorí poslanci a navrhovali, aby to bola iba akcia
pre našich občanov. Poslanec Gurník navrhol, aby program celej akcie pripravil starosta
v spolupráci s kultúrnou komisiou. Ďalej apeloval na starostu, aby sa vyčistil vyregulovaný
potok od trávy, ktorá upcháva a znemožňuje prietok vody v potoku.
Rokovanie poslancov bolo potom ukončené o 21.00 hod. Starosta poďakoval prítomným za
účasť na rokovaní.
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 13.07.2021

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

…………………………………….
Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce
Zápisnicu overili: Slavkovský Tibor
Šabla Patrik
Kroščen Miloš

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

