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

 

číslo:  21/2021                                                                                  Vo Vydrníku 02.09.2021 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 

 
napísaná v priebehu 21. riadneho / mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

vo Vydrníku,  konaného 02. septembra 2021 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku. 

 

P r í t o m n í  :    

Mgr. Jozef Bizoň – starosta obce 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:   1. Kollár Ladislav 

                                                          2. Bc. Gurník Peter 

                                                          3. Barabas Martin 

                                                          4. Kukura Anton 

                                                          5. Slavkovský Tibor 

Neprítomní-ospravedlnení:   1. Patrik Šabla 

                                              2. Peter Gallovič 

                                              3. Ing. Božena Dická 

                                              4. Miloš Kroščen         

                                                        

Ďalší prítomní :   Mgr. Lesnická Darina –  zamestnankyňa obce,   

                            Zuzana Pitoňáková – zamestnankyňa obce,  

                            Ing. Matfiak Vladimír - kontrolór obce                      

Verejnosť:   -- 

                                               

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. Správa obecného kontrolóra k vykonanej kontrole pohľadávok za TKO 

6. Zmena Územného plánu obce Dodatkom č.2 

7. Žiadosť o prenájom pozemku parc. číslo 393/65 – ZuzanaTompošová. 

8. Žiadosť o prenájom obecnej nehnuteľnosti súp.č. 98 

9. Prerokovanie úpravy vstupu na obecný cintorín. 

10. 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 

Gallovič, Šabla, Ing. Dická a Kroščen svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnili. 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 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 Kollár, Gurník, Kukura, 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: Kollár, Gurník, Kukura. 

     2.   Berie na vedomie určenie 

          a)  zapisovateľky: Lesnická, 

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

 

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 predchádzajúcich zasadnutí 

obecného zastupiteľstva a skonštatoval, že  šesť prijatých uznesení v predchádzajúcom období 

nie je doteraz splnených. Jedná sa o tieto: 



- Uznesenie č. 218/21 – odkúpenie pozemku v osade od Urbariátu, 

- Uznesenie č.224/21 – príprava zmlúv o bud.zmluvách na vysporiadanie pozemkov 

na miestnu komunikáciu, 

- Uznesenie č. 228/21 – príprava a schválenie prevádzkového poriadku Obecného 

domu (záleží od dátumu kolaudácie stavby), 

- Uznesenie č. 230/21 – vypracovanie projketovej dokumentácie na výstavbu 

multifunkčného ihriska, detského ihriska a námestia v obci, 

- Uznesenie č.233/21 – rezbárske práce na výrobu drevených sôch z gaštanov pri 

cintoríne, 

- Uznesenie č. 234/21 – kúpa pozemku od Ing. Gallovičovej (je vo vybavovaní). 

Ostatné uznesenia sú splnené. 

 

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: 

- začal sa nový školský rok, do našej školy nastúpilo 113 žiakov, od 02.09.2021 je 

povinná školská dochádzka aj pre predškolákov, t.j. deti od 5 rokov veku, 

- projekt „Zdravé regióny“ pripravuje v spolupráci s obcou očkovanie proti 

COVID19 na 16.09.2021, 

- v 07/2021 sa uskutočnila kolaudácia prístavby Obecného domu, ktorá odhalila 

nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť, napr. protipožiarne nedostatky, založenie 

zárubní a dverí, svietidiel a pod., 

- dňa 19.7.2021 zasadala kultúrna komisia, ktorá vypracovala program na otvorenie 

Obecného domu, 

- od 01.07.2021 do 31.12.2021 obec zamestnáva dvoch pracovníkov v rámci 

projektu úradu práce § 54 zákona o zamestnanosti s 20% spoluúčasťou obce na 

cene práce, pracovníci pracujú na úprave verejných priestranstiev v obci, starajú sa 

o čistotu a verejnú zeleň, 

- obec požiadala o nenávratný príspevok s 5% spoluúčasťou obce na výstavbu 

detského ihriska, žiadosť spracoval p. Tomčák, 

- v rámci rekonštrukcie železničnej trate sa plánuje zrušiť výjazdovú cestu z obce do 

Popradu popod železničný nadjazd, táto má byť zachovaná len pre peších 

a cyklistov. Starosta zvolal stretnutie odborníkov a projektantov so starostami 

dotknutých obcí na Okresnom úrade v Poprade, aby trvali na zachovaní 

železničného nadjazdu tak,  aby bola zachovaná komunikácia aj pre autá do 

okresného mesta, 

- starosta informoval o vysťahovaní rodiny Terézie Žigovej do obce Soľnička, kde 



jej zabezpečil nehnuteľnosť, 

- obec začala s prípravou výstavby „Krížovej cesty“ k jánovskému krížu – 

v príprave je list na biskupský úrad na schválenie liturgických potrieb, 

- obec podpísala Zmluvu na montáž a sprevádzkovanie kamerového systému 

s firmou Kelcom Poprad, 

- poslanec Kukura sa pýtal na termín sľúbenej opravy komunikácie v obci-starosta 

povedal, že je to v pláne PSK až v budúcom roku. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník 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 – Správa kontrolóra obce z vykonanej kontroly k pohľadávkam za TKO 

 

Na základe požiadavky poslanca Barabasa obecný kontrolór vykonal kontrolu evidencie 

pohľadávok obce za vývoz tuhého komunálneho odpadu od občanov. Z kontroly bola 

spracovaná správa, ktorú poslanci dostali k dispozícii. Kontrolór konštatuje každoročný  

nárast pohľadávok a navrhuje jeden z možných spôsobov riešenia aj využitie služieb 

exekútora. Poslanci uprednostnili najprv posielanie upomienok a výziev o nezaplatení 

dlžníkom. Problémom sú aj daňovníci, ktorí si nechávajú platby na posledné dni pred koncom 

roka. Správu zobrali poslanci na vedomie s tým, aby obec využila všetky možné spôsoby 

zainteresovanosti dlžníkov pri poskytovaní obecných služieb. 

 

Prijaté uznesenie:   

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník berie na vedomie správu kontrolóra obce z vykonanej 

kontroly. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /   /      / / /  

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:  / /  /    / 

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 6 – Schválenie zmeny Územného plánu obce Dodatkom č.2. 

 

Z dôvodu prípravy na zmenu Územného plánu obce Vydrník zmenený a doplnený  Dodatkom 

č. 1 rokovali členovia stavebnej komisie pri obecnom zastupiteľstve, ktorí rozhodli 

o návrhoch zmien v uvedenom dokumente, ktoré vyvolala obec ale aj zmeny na žiadosť 



občanov, Urbariátu-pozemkového spoločenstva a pod. Závery z rokovania budú starostom 

predložené obstarávateľovi a spracovateľovi dodatku.  

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  schvaľuje prerokované návrhy stavebnej komisie pri 

obecnom zastupiteľstve pre zmenu Územného plánu obce Vydrník Dodatkom č.2. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /   /     /  

Proti:       /   

Zdržal sa:      /    

Neprítomní:  / /  /    / 

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 7 –  Žiadosť o prenájom pozemku parc. číslo 393/65 – ZuzanaTompošová 

 

Vlastníčka nehnuteľnosti č. 164 a priľahlého pozemku požiadala obec o nájom časti parcely 

393/65 – zastavaná plocha o výmere 4553 m2 vo vlastníctve Obce, ktorá sa využíva ako 

obecná komunikácia v časti obce „stanica“, z ktorej geometr.plánom č. 54/2021 bola 

odčlenená nová parcela č. 393/77 – zastavaná plocha o výmere 16 m2, na ktorej chce 

vybudovať vjazd pre mot.vozidlá do  svojho dvora z betónových tvárnic. Jedná sa o zelený 

pás medzi komunikáciou a hranicou pozemku. Poslanci nemali námietky, s nájmom pozemku 

súhlasili s podmienkou úhrady vo výške 20 eur na 20 rokov. Žiadateľka však je povinná 

požiadať Obec o riadne stavebné konanie na vydanie rozhodnutia na výstavbu vjazdu pre 

motorové vozidlá. Nájomná zmluva bude súčasťou a prílohou žiadosti o povolenie stavby. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  schvaľuje nájom pozemku v k.ú. Vydrník reg.“C“ 

parc.č.393/77 – zastavaná plocha, vymedzeného GP č. 54/2021 o výmere 16 m2 na dobu 20 

rokov za jednorázovú cenu 20 € nájomnou zmluvou. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /   /  / / /  

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:  / /  /    / 

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.8 – Žiadosť o prenájom obecnej nehnuteľnosti súp.č. 98. 

 

Starosta informoval poslancov o žiadosti skautov vo Vydrníku z 18.08.2021 o bezplatný 

prenájom nehnuteľnosti súp.č. 98 na skautskú činnosť. Keďže nehnuteľnosť bola poškodená 

zatopením vnútorných priestorov v tomto roku, poslanci žiadali najprv vyčísliť spôsobené 

škody. Starosta povedal, že odhadovaná škoda na plynovom kotle je 900 eur, 400 eur na 

podlahe, 525 eur za vytečenú vodu a 700 eur na rozvodoch kúrenia a murive, spolu odhadom 

2525 eur. Presnejšie sa bude vedieť až keď sa spustí kotol, či bude možná jeho oprava alebo 



bude treba nahradiť ho novým. Poslanci sa zhodli na tom, že o bezodplatný prenájom určite 

nepôjde a navrhli výšku mesačného nájmu na 20 eur a k tomu úhrada spotrebovaných energií. 

Starostu poverili jednať so žiadateľom o stanovených podmienkach a v prípade prejaveného 

záujmu je potrebné najprv vnútorné priestory nehnuteľnosti opraviť (stanovili do výšky 2500 

eur bežných výdavkov) a potom poskytnúť na prenájom. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník poveruje 

a) starostu jednaním o prerokovaných podmienkach nájmu obecnej nehnuteľnosti súp.č. 

98 so žiadateľom-Slovenským skautingom, 122. zborom Anjelov strážnych Poprad, 

Vydrník 74, 

b) starostu uskutočniť odstránenie havarijných porúch na nehnuteľnosti č.98 do výšky 

2500 € v prípade záujmu o prenájom Slovenským skautingom, 122. zborom Anjelov 

strážnych Poprad, Vydrník 74. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /   /  / / /  

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:  / /  /    / 

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.9 – Prerokovanie úpravy vstupu na obecný cintorín. 

 

V minulom roku boli na žiadosť vlastníka pozemku zrezané dva gaštany pri vchode do 

cintorína z dôvodu, že boli vyschnuté a ohrozovali okoloidúcich. Poslanci sa zaoberali 

myšlienkou využitia ich kmeňov na vystrúhanie sôch, ktoré by sa osadili pri vchode do 

cintorína, čo bolo aj schválené uznesením č. 233/2021. Po dôkladnej obhliadke kmeňov bolo 

zistené, že drevo je zhnité a nie je vhodné na ďalšie spracovanie. Poslanci dnes rozhodli 

o tom, že prijaté uznesenie  zrušia a pozastavia tým ďalšie využitie kmeňov. Zostatok drevnej 

hmoty ku koreňu sa vyreže a zasype zeminou, čím sa pozemok zarovná. Existujúci dláždený 

chodník ostane zachovaný.  Taktiež sa zmení osadenie informačnej tabule na cintoríne. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník 

a) Ruší uznesenie č.233/2021. 

b) Poveruje starostu zrealizovať prerokované terénne úpravy pri vstupe na cintorín bez 

porušenia existujúceho chodníka. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /   /  / / /  

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:  / /  /    / 

Nehlasoval:          

 

 



7. Záver 

 

V poslednom bode rokovania  

- poslanec Barabas predniesol žiadosť šoférov autobusovej dopravy, aby sa riešilo v obci 

parkovanie súkromných automobilov v okolí zastávky pod obecným úradom. Autobusy sú 

dlhé a ak na kraji ciest stojí niekoľko áut, nie je možné sa autobusom otočiť. Žiadali 

o zrušenie tejto zastávky v obci ak sa situácia nezmení.  

Obec má prijaté VZN č.4/2020 o premávke na pozemných komunikáciách v obci Vydrník, 

preto poslanci vyzvali starostu na uvedenie tohto nariadenia do praxe, čím sa vyrieši aj státie 

automobilov na štátnej či miestnej komunikácii, 

-poslanec Gurník predstavil grafický návrh vybratého zastavenia pripravovanej krížovej cesty 

v dvoch variantoch, zároveň vyčíslil predpokladanú cenu jedného zastavenia vo výške 200 

eur, na financovaní zastavení sa môžu podieľať aj občania tzv. adopciou, t.z. že si zastavenie 

zaplatia a budú sa o jeho okolie počas doby existencie aj starať. Obec za to nainštaluje na 

tento ich kameň tabuľku s uvedením mena a poďakovaním, 

-starosta informoval, že výsledkom rokovania kultúrnej komisie v júli t.r. bolo zostavenie 

pozvánky a programu na slávnostné otvorenie Obecného domu, zatiaľ sa čaká na jeho 

skolaudovanie, 

-poslanci sa znovu zaoberali prekážkou v plynulej premávke na komunikácii v obci pri 

rodinnom dome súp.č. 126, ktorý má pred domom vysadené ihličnaté stromy-smreky, ktoré 

časom prerástli a ich konáre zasahujú do telesa komunikácie a pri strete automobilov v tomto 

mieste niet sa kde vyhnúť, pretože hrozí poškodenie auta poškrabaním. Poslanci vyzvali 

starostu, aby listom vyzval vlastníka nehnuteľnosti na ich orezanie s termínom do konca tohto 

kalendárneho roka. 

 

Rokovanie poslancov bolo potom ukončené o 21.15 hod. Starosta poďakoval prítomným za 

účasť na rokovaní. 

 

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  02.09.2021        ............................................................                                                                     

 

 

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

         Mgr. Jozef  Bizoň, starosta obce 

  

 

Zápisnicu overili:   Ladislav Kollár        ………………………….. 

                                Bc. Peter Gurník     ………………………….. 

                                Anton Kukura         ………………………….. 

 


