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

 

číslo:  23/2022                                                                                  Vo Vydrníku 03.03.2022. 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu 23. riadneho / mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

vo Vydrníku,  konaného dňa  03. marca 2022 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku. 

 

P r í t o m n í  :  

      

Mgr. Jozef Bizoň – starosta obce 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  1. Barabas Martin 

                                                         2. Kollár Ladislav 

                                                         3. Ing. Dická Božena 

                                                         4. Slavkovský Tibor 

                                                         5. Šabla Patrik 

                                                         6. Kukura Anton 

                                                         7. Bc. Gurník Peter 

              8. Kroščen Miloš 

                                                          

Neprítomný-ospravedlnený:            9. Gallovič Peter,  

           

                                                        

Ďalší prítomní :   Zuzana Pitoňáková– zamestnankyňa obce,  

                            Ing.  Matfiak- 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 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. 
 

 

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 o činnosti OcÚ 

5. Prerokovanie dofinancovania miestnych komunikácií z fondov 

6. Prerokovanie financovania Výzvy pre región na poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre 

rok 2022 

7. Schválenie spolufinancovania z Fondu na podporu umenia – 5.1.4. Akvizícia knižníc 

dotácii na rok 2022 



8. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

a školských zariadení za školský rok 2020/2021 

9. Prerokovanie miestnej komunikácie v rómskej osade 

10. Prerokovanie nájmu Urbárskych priestorov 

11. Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku v obci od Ing. Anny Gallovičovej 

12. Schválenie prevádzkového poriadku Obecný dom 

13. Pomoc Ukrajine 

14. Záver  

 

K bodu 1  - Otvorenie a schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote  zasadnutie obecného 

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

Zasadnutie otvoril a viedol.  Zasadnutia sa zúčastnilo sedem poslancov, poslanci Gallovič a 

Kroščen ospravedlnili svoju neúčasť na zasadnutí. Starosta program rokovania navrhol 

zmeniť a to bod č.12, nakoľko prevádzkový poriadok schvaľuje RUVZ na Schválenie 

Sadzobníka úhrad za krátkodobý nájom majetku obce – Obecný dom, prerokovanie 

Prevádzkového poriadku. Poslanec Barabas vyjadril pripomienku, že mal inú predstavu 

o schvaľovaní Prevádzkového poriadku. Starosta pridal bod č.15 Prejednanie nehnuteľnosti 

č.98 a bod č. 16 Správa kontrolóra obce o činnosti za rok 2021. 

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. Prerokovanie dofinancovania miestnych komunikácií z fondov 

6. Prerokovanie financovania Výzvy pre región na poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre 

rok 2022 

7. Schválenie spolufinancovania z Fondu na podporu umenia – 5.1.4. Akvizícia knižníc 

dotácii na rok 2022 

8. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školských 

zariadení za školský rok 2020/2021 

9. Prerokovanie miestnej komunikácie v rómskej osade 

10. Prerokovanie nájmu Urbárskych priestorov 

11. Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku v obci od Ing. Anny Gallovičovej 

12. Schválenie Sadzobníka úhrad za krátkodobý nájom majetku obce – Obecný dom 

13. Pomoc Ukrajine 

14. Záver  

15. Prejednanie nehnuteľnosti č.98 

16. Správa kontrolóra obce o činnosti za rok 2021. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje  zmenený a 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 Kollár, Gurník, Kukura, ktorí boli tiež určení za 

overovateľov zápisnice a za zapisovateľku bola určená Pitoňáková. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník 

 

1. schvaľuje  členov návrhovej komisie v zložení: Kollár, Gurník, Kukura 

 

2. berie na vedomie  

a) určenie zapisovateľky: Pitoňáková, 

b) overovateľov zápisnice v zložení : Kollár, Gallovič, Gurník 

 

 

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 tieto uznesenia zatiaľ nie sú doteraz splnené: 

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

   na vklad 

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

  na miestnu komunikáciu, začalo sa s podpisovaním zmlúv  

- Uznesenie č. 230/21 – príprava multifunkčné ihrisko, predpríprava projektovej    

              dokumentácie na výstavbu multifunkčného ihriska 

 - Uznesenie č.247/21 – nájomná Zmluva so Zuzanou Tompošovou (čaká sa na     

              zaslanie zmluvy z právneho oddelenia) 

Ostatné uznesenia sú splenené 

18:36 – prišiel poslanec Kroščen 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník berie na vedomie kontrolu plnenia  uznesení. 

 



Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /     /    /     /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        /       

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 4 – Správa o činnosti obecného úradu 

 

Starosta obce informoval prítomných o činnosti, ktorú vykonával na obecnom úrade od 

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

- Obecný dom je pripravený sadzobník poplatkov na prehodnotenie  za akých podmienok sa 

bude prevádzkovať obecný dom. 16.02.2022 prebehlo otvorenia obecného domu a aj jeho 

posvätenie duchovným otcom. Pani Bachledová by bola zamestnancom Obecného podniku 

a zároveň by sa stala aj prevádzkarkou Obecného domu, 

- obec bola zapojená do projektu Mikroregiónu Slovenský raj – sever „Vybudovanie 

cyklistickej infraštruktúry v Národnom parku Slovenský raj“ stavby „Cyklistické odpočívadlo 

s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle“. Táto nabíjacia stanica nás nemala nič stáť no 

nakoľko je obec Vydrník vylúčená z projektu z dôvodu, že je súčasťou PSK musela by sa 

zapojiť do výzvy v PSK. Avšak už  by sa obec nemohla zapojiť do iných výziev PSK, 

- poslanec Barabas chcel vedieť prečo obec čaká s vybudovaním parkovísk. Starosta 

informoval, že parkoviská sú zakreslené a začnú sa realizovať chronologicky z Plánu obnovy 

keď budú výzvy, 

- poslanec Barabas sa ďalej zaujímal prečo sa ešte nezačalo s výstavbou námestia keď má na 

to obec peniaze. Ceny stavebných materiálov sa zvyšujú. Starosta ubezpečil poslancov, že 

námestie je priorita a tento rok bude urobené. Projekty sú v prípravnom konaní máme urobenú 

situáciu, námestie bude realizovať firma, 

- poslanec Slavkovský navrhol v prípade potreby dofinancovať námestie z rezervného fondu 

obce, 

- poslanec Kukura sa zaujímal či na námestí bude loď ako detské pieskovisko na čo mu 

poslanec Gurník odpovedal, že táto výzva obci nebola schválená. 

- 25.01.2022 zasadala stavebná komisia, zápisnica zo stretnutia je zverejnená na stránke obce, 

- stretnutie obyvateľov bytového domu č.122 za účelom odkúpenia pozemkov, 

- 07.02.2022 zasadala komisia sociálna a verejného poriadku, kde sa zaoberali odpadmi 

z dôvodu zvyšujúcich sa cien za vývoz komunálneho odpadu, 

- obec objednala 98ks. kompostérov, bola oslovená spoločnosť JRK ktorá ozrejmila 

separovanie odpadu, 

- starosta oznámil, že na najbližšom zasadnutí OZ sa dopodrobna preberie faktúra od 

spoločnosti Brantner a.s., 

- poslanec Barabas sa zaujímal ako si zarátava spoločnosť Brantner a.s. vrecia priložené ku 

konvám – starosta informoval, že nie je určené koľko vriec môže spoločnosť zobrať. Ale bol 

by za to, aby ľudia ktorí separujú odpad platili menej. Poslanec Barabas sa zaujímal či 

obyvatelia na stanici (v osade) majú zakúpené konvy nakoľko im tam pribúda odpad, starosta 

odpovedal, že konvy majú, 

- obec osadí fotopasce aby zamedzila čiernym skládkam, 

- poslankyňa Dická navrhla zapracovať do Vydrnického spravodajcu čo nepatrí do KUKA 

nádob, 



- obec zakúpila drvičku konárov,  

- stretnutie so splnomocnencom pre MRK p. Bezákom na prerokovanie opatrovníctva Terézie 

Žigovej nakoľko má byť 09. marca nové pojednávanie, a hľadanie riešenia s 

hroziacim zosuvom pôdy v osade, 

- na základe podnetov od občanov a potrieb v MŠ budeme v areály MŠ a na pozemku  pri 

OcÚ prevádzať terénne úpravy, 

- stretnutie s p. Balážom za účelom zriadenia sociálneho podniku, 

- od 01.03.2022 obec zamestnala 6. členov hliadky MOPS, medzi ktorými sú aj noví členovia. 

Starosta vyzval poslancov, aby navrhli ako ich korigovať. Jedna z možností je aj motivačný 

bonus, poslanec Gurník je ochotný členov hliadky kontrolovať. Starosta spolu s poslancom 

Barabasom prejdú po okolitých obciach a podľa toho sa im napíše harmonogram. Prvá smena 

prevezie kamene z námestia k prameňu. Členovia MOPS budú viac zapojení do prác v obci 

a budú mapovať tvorenie skládok s odpadom. Poslanec Slavkovský uviedol, že odpad v obci 

sa zvýšil 1 a pol násobne. Poslanec Barabas apeloval aby sa hliadka rozdelila a viac 

dohovárala deťom fajčiacim na zástavke. Aby si viac budovali autoritu. K tomu mu starosta 

odpovedal, že hliadka bude pracovať v dvoch smenách a bude zodpovedať za svoju prácu, 

- 28.02.2022 obecný úrad prešiel na optické pripojenie a s ním aj kamerový systém v obci. 

- kamerový systém zachytil výtržnosti a usvedčil výtržníkov pri čine, 

- Obec Hrabušice opätovne prerokovávala zrušenie spoločného školského obvodu pre 2. 

stupeň, kde obec Vydrník nebola prizvaná. Poslanci obce Hrabušice stále plánujú zrušiť 

školský obvod pre obec Vydrník. Obec Vydrník sa voči tomu ohradila a žiadala, aby 

k ďalšiemu stretnutiu bola prizvaná. Na ministerstvo školstva a PSK bola zaslaná správa 

o prejednaní, 

- ČOV plánované oplotenie s hliadkou MOPS, rezivo je natreté obec zakúpi ešte hranoly, 

- starosta oznámil poslancom, že obec potrebuje väčšie priestory nakoľko priestory v  garáži 

pod obecným úradom sú nespostačujúce,  

- multifunkčné ihrisko je predpripravená projektová dokumentácia, 

 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník berie na vedomie správu starostu obce o činnosti  

obecného úradu. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /    /    /     /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:       /       

Nehlasoval:          

 

 

      

K bodu 5 – Prerokovanie dofinancovania miestnych komunikácií z fondov 

 

 

Starosta informoval poslancov, že komunikácie v obci bude potrebné dofinancovať 

z vlastných zdrojov - stavebné práce v sume 12 500€. PD na cestu pod kostolom je hotová, 

cesta na stanici je pozastavená z dôvodu, že ŽSR budú v rámci rekonštrukcie železničnej trate 



rekonštruovať aj časť komunikácie na stanici a to od pána Ganzarčíka po pani Budzákovú 

a od „kríža“ ku pánu Kalafutovi. Starosta ďalej uviedol, že obec bude ŽSR pripomienkovať 

aby vybudovali vjazd k pani Lučivjanskej. Zvyšnú časť cesty od starostu k pani Budzákovej 

by vybudovala obec sama. Na cestu pod kostolom je potrebné odkúpiť časť pozemkov od 

občanov, ktorých pozemky zasahujú do plánovanej komunikácie. Je potrebné schváliť cenu za  

akú sa pozemky odkúpia. Poslanec Šabla sa zaujímal či si občania navrhli cenu za akú 

odpredajú pozemky. Cesta sa zokruhuje a pribudne jednosmerka. Veľkým autám sa udelí 

výnimka. Poslanec Barabas sa zaujímal či tam nie je voda na čo mu starosta odpovedal, že 

tam nie sú vedené inžinierske siete. Starosta apeloval na poslancov, že ceny za materiál rastú 

a k tomu pribudol aj vojnový stav na Ukrajine, preto nevieme či budú nejaké prostriedky 

z fondov. Poslanec Slavkovský navrhol financovanie cesty z rezervného fondu. Poslanci sa 

stotožnili s návrhom poslanca Slavkovského na dofinancovaní komunikácií z rezervného 

fondu a cenu výkupu pozemkov od občanov na cestu pod kostolom za 10€ 1m2.  

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Vydrník  

a) prerokovalo dofinancovanie miestnych komunikácií z fondov, 

b) schvaľuje dofinancovanie projektu Dobudovanie komunikácií Vydrník – OPLZ-PO6-

SC611-2019-1, 

c) schvaľuje výkup pozemkov na komunikáciu pod kostolom za cenu 10 € /m2 v zmysle 

GP, 

d) schvaľuje financovanie vybudovania cesty pod kostolom z Rezervného fondu, 

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /     /    /     /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        /       

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 6 – Prerokovanie financovania Výzvy pre región na poskytnutie dotácie 

z rozpočtu PSK pre rok 2022 

 

Mikroregiónu Slovenský raj – sever je zapojená do projektu „Vybudovanie cyklistickej 

infraštruktúry v Národnom parku Slovenský raj“ stavby „Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou 

stanicou pre elektrické bicykle“ v rámci výzvy z programu TERRA INCOGNITA na podporu 

cestovného ruchu v košickom kraji z ktorej bola Obec Vydrník vylúčená. Predsedníčka 

Mikroregiónu navrhla financovanie z PSK. Starosta uviedol, že obec vidí skôr možnosť 

zriadenia nabíjacej stanice na železničnej stanici. Na dnešnom stretnutí s pánom Ing. 

Miroslavom Perighnátom, koordinátorom regionálneho rozvoja sme prerokovali aj možný 

cyklochodník cez obec Vydrník. Ten by sa tiahol od obce Primovce cez Pieskovňu až k 

Prameňu.  Týmto by sa prepojili Tatry s obcou Vydrník a obcou Hrabušice a bude žiadať PSK 

a KSK, aby spolu prerokovali cyklochodník. Pre obec je väčšou prioritou multifunkčné 

ihrisko preto by sa obec zapojila do Výzvy pre región z rozpočtu PSK na rok 2022, ktorá je do 

výšky 200 000€ s 30% spoluúčasťou obce. Obec by 30% spoluúčasť dofinancovala 

z Rezervného fondu s čím poslanci jednomyseľne súhlasili. 

 



Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  

a) prerokovalo financovanie Výzvy pre región na poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK 

pre rok 2022.  

b) schválilo financovanie spoluúčasti na vybudovanie multifunkčného ihriska 

z Rezervného fondu. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /     /    /     /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        /       

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 7 – Schválenie spolufinancovania z Fondu na podporu umenia - 5.1.4 Akvizícia 

knižníc dotácií na rok 2022 

 

Starosta obce informoval poslancov o záujme pozmeniť knižnicu a zrenovovanú ju 1. 

septembra otvoriť verejnosti. Pani Michalčíková ponúkla obci zapojenie sa do výzvy z fondu 

na podporu umenia – 5.1.4 na výmenu knižného fondu vo výške 2000€, kde je potrebné 

spolufinancovanie zo strany obce vo výške cca 1000€. Bude to predchádzať samotnej 

akvizícii doplňovania kníh. Literatúru pre deti a dorast spojenú s povinným čítaním. 

K inventúre knižnice bude prizvaná pani Michalčíková a pán poslanec Gurník. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje spolufinancovanie z Fondu na podporu 

umenia – 5.1.4 Akvizícia knižníc dotácií na rok 2022. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /     /    /     /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        /       

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 8 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

a školských zariadení za školský rok 2020/2021 

 

Poslanci sa oboznámili so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2020/2021, ktorá bola podrobne napísaná aj s priloženou analýzou. Poslanci správu 

jednomyseľne zobrali na vedomie. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  berie na vedomie správu o výchovnovzdelávacej 



činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení za školský rok 2020/2021 

 

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /    /     /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        /       

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 9 – Prerokovanie miestnej komunikácie v rómskej osade 

 

Starosta prizval poslancov k nahliadnutiu do predpripravenej PD s mapou. Poslanec 

Slavkovský konštatoval, že v PD sa majú zakresliť stavebné pozemky s výmerou 200 m2 na 

jeden pozemok, borovice odstrániť, komunikáciu zokruhovať a spojiť 1. etapu s 2. etapou. 

Podotkol, že Urbariát-pozemkové spoločenstvo čaká na platbu z OcÚ aby mohol dať Návrh 

na vklad do katastra. Navrhovaná suma za dlhodobý prenájom pod plánovanou komunikáciou 

činí 2€ za 1m2 na rok. Dlhodobý prenájom by začal plynúť dňom podania žiadosti o dotáciu 

z fondov na vybudovanie komunikácie. Obec by mala predkupné právo na tieto pozemky, ale 

s možnosťou výpovede v prípade neschválenia žiadosti. V prípade úspešnej žiadosti obec tieto 

pozemky postupne odkúpi. Poslanec Barabas podotkol, že sa mu návrh nepáči a aj po 

vybudovaní komunikácií bude problém stále výjsť smetiarom do osady. Poslanec Kroščen 

namietal, že pri „Riciňovi“ sa ani osobné auto neotočí. Starosta chce čo najskôr zriadiť 

inžinierske siete a vybudovať komunikáciu. Poslanci poverili starostu obce prípravou PD.  

 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  

a) prerokovalo miestne komunikácie v rómskej osade.   

b) schvaľuje dlhodobý prenájom plánovanej komunikácie k budúcej výstavbe  IBV-

MRK Vydrník s predkupným právom a možnosťou výpovede zmluvy v hodnote  

2 €/m2   / rok od dátumu podania žiadosti o dotáciu, 

c) schvaľuje kúpu pozemkov pod cestou  v cene 10 €/m2, a to v prípade schválenia 

projektu, 

d) poveruje starostu obce prípravou projektovej dokumentácie.     

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za:      /           /    /     /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:      /       /      

Neprítomní:        /       

 

 

K bodu 10 – Prerokovanie nájmu Urbárskych priestorov  



 

Starosta informoval poslancov, že Urbariát-pozemkové spoločenstvo dáva do prenájmu 

priestor „Pilnica“. Jedná sa o plne plechom oplotený pozemok na ktorom sa nachádza 

transformátor, oceľový prístrešok o rozlohe 9,5x31m2. Celkový pozemok má rozlohu 3 135 

m2. Obec by tieto priestory využila na kompostovanie, zberný dvor, parkovanie áut 

DHZ, obecného traktoríka a stojisko pre separovaný odpad. Poslanec Slavkovský informoval 

poslancov, že na zasadnutí výboru Urbariátu z 2/2022 bola stanovená cena 2€ za 1m2 na rok, 

ale stále je možná dohoda, resp. zníženie ceny o 0,50€ na 1m2. Poslanec Barabas sa zaujímal 

či musí obec prenajať celý pozemok, keďže prioritne by obci stačil priestor s prístreškom. 

Poslanec Slavkovský navrhol, že v prípade dlhodobého prenájmu na 10 rokov cena za celý 

pozemok predstavuje 1,33€ za 1m2 čo znamená cca 300€ max. 350€ na mesiac. S touto 

sumou poslanci súhlasili a poverili starostu obce uzatvorením zmluvy o dlhodobom prenájme. 

Z rokovania obecného zastupiteľstva o 20:59 hod. odišiel poslanec Kukura, ktorý sa 

ospravedlnil. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  

a) prerokovalo nájom Urbárskych priestorov – Pílnica o výmere 3 135 m2.   

b)  poveruje starostu uzatvorením zmluvy o dlhodobom prenájme na 10 rokov v cene 

max. do 350 € / mesiac.  

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /     /    /        /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:       /        /   

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 11 - Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku v obci od Ing. Anny 

Gallovičovej 

 

Starosta informoval poslancov o odpredaji pozemkov pod bytovým domom č.122. Ide 

o prístupovú komunikáciu o výmere 1 173 m2. Poslanec Šabľa uviedol, že prebehlo stretnutie 

s obyvateľmi bytového domu a bol vypracovaný nový geometrický plán na ktorom sú 

zakreslené dva pozemky. Na novom geometrickom pláne je zakreslená 1. časť pozemku pani 

Ing. Anny Gallovičovej a to priestor ktorý by sa vysporiadal. Zmena v návrhu je, že sa na 

pozemku nachádzajú inžienierské siete, studňa a vecné bremeno. Pani Ing. Anna Gallovičová 

plánuje odpredať celý pozemok spolu s komunikáciou a cestu za 10€ 1m2. Predmetný 

odpredaj je v štádiu riešenia s pani Ing. Annou Gallovičovou. 

Starosta navrhol aby sa bod programu presunul do dalšieho zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, nakoľko predložený geometrický plán z roku 2014 bol nečitateľný. Poslanci 

s návrhom súhlasili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  



a) prerokovalo žiadosť o odkúpenie pozemku v obci Vydrník od Ing. Anny Gallovičovej  

b) presúva bod programu do ďalšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /    /            /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        /        /   

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 12 - Schválenie Sadzobníka úhrad za krátkodobý nájom majetku obce – Obecný 

dom, prerokovanie Prevádzkového poriadku 

 

Starosta uviedol, že v Prevádzkovom poriadku bude zaevidovaná výdajňa jedál. Priestor sa 

bude prenajímať za okolností aké si obec určí. Na RÚVZ sa doručí doplnený Prevádzkový 

poriadok na jeho schválenie. Do neho sa zaeviduje aj osoba zodpovedná za prevádzku. Po 

schválení Prevádzkového poriadku sa pristúpi k rokovaniu so stravovacími zariadeniami. 

V okolí máme tri stravovacie zariadenia a to p. Jendrála, p. Grigľaka, a p. Dávida. Obec 

plánuje zamestnať ako zodpovednú osobu pani Bachledovú, ktorá by bola zároveň aj 

zamestnancom v sociálnom podniku. Bližšie informácie ako postupovať sa obec dozvie na 

stretnutí s p. Balážom. Poslanec Gurník sa zaujímal či nie je podmienkou, aby bol uchádzač 

z UPSVaR. Poslanec Barabas sa obával, že to s výdajňou skončí ako s Obecným domom na č. 

98. Starosta informoval poslancov, že nehnuteľnosť bude pod dozorom. Zodpovedná osoba 

bude mať podpísanú hmotnú zodpovednosť za obecný majetok. Poslanec Gurník 

argumentoval, že v preberacom protokole musia byť zahrnuté podmienky za akých sa budú 

osoby zdržiavať v priestoroch Obecného domu pri rôznych akciách. Poslanci si jednotlivo 

prešli sadzby v sadzobníku úhrad a upravili výšku pripravených súm. Poslanci poverili 

starostu obce vypracovaním Preberacieho protokolu a zaslaním Prevádzkového poriadku na 

schválenie RÚVZ v Poprade. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  

a) prerokovalo Sadzobník  úhrad za krátkodobý nájom majetku obce v Obecnom dome.  

b) poveruje starostu obce určením zodpovednej osoby, ktorá bude mať podpísanú 

hmotnú zodpovednosť za zverený majetok Obecného domu, 

c) poveruje starostu obce predložiť na schválenie Prevádzkový poriadok RÚVZ  

v Poprade, 

d) poveruje starostu vypracovaním Preberacieho protokolu 

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /     /    /            /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          



Neprítomní:        /        /   

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 13 – Pomoc Ukrajine 

 

Starosta navrhol poslancom, aby byt v ZŠ ktorý má slúžiť na sociálne účely obec poskytla 

počas trvania vojnového konfliktu na Ukrajine práve rodine, ktorá by k nám prišla z tejto 

oblasti. Tým by sme ako spoločnosť preukázali solidaritu. Navrhol schválenie financií na 

energie podľa Zmluvy akú mala p. Žuffová. V byte sa momentálne nachádza gauč, posteľ, 

riady, rýchlovarná konvica  a stolík. Obec chce cielene pomôcť rodine ktorá tu príde. Poslanci 

s týmto návrhom súhlasili. 

 

 

Uznesenie č.278/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník: 

a) schvaľuje dočasné poskytnutie bytovej jednotky v ZŠ odídencom z Ukrajiny, 

b) schvaľuje úhradu energií za bytovú jednotku v ZŠ počas doby ubytovaných 

odídencom z Ukrajiny  

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /     /    /            /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:       /        /   

 

 

 

K bodu 14 – Správa kontrolóra obce o činnosti za rok 2021 

 

Na základe schváleného plánu činnosti obecného kontrolóra za rok 2021 obecný kontrolór 

vykonal jednotlivé kontroly  na obecnom úrade. Ich záver je zhrnutý v správe o činnosti, ktorú 

predložil poslancom na rokovaní obecného zastupiteľstva. Kontrolami neboli zistené žiadne 

nedostatky. Poslanci správu kontrolóra jednomyseľne zobrali na vedomie. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník berie na vedomie správu kontrolóra obce za rok 2021 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /     /    /            /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        /        /   

Nehlasoval:          

 

 

 



K bodu 15 – Prejednanie nehnuteľnosti č. 98 

 

Starosta oboznámil poslancov s myšlienkou, že v prípade schválenia výzvy z PSK na 

multifunkčné ihrisko by obec na budúci rok žiadala dotáciu na rekonštrukciu domu na č. 98. 

Obec má v pláne naprojektovať objekt s pristavením jednej miestnosti a zriadením terasy čím 

by mohol vzniknúť stacionár pre dôchodkov. Populácia v obci starne. Ak by obec zriadila 

stacionár mohla by sa zapojiť do ďalších výziev. Poslanec Šabla ocenil, že stacionár pre 

dôchodcov je dobrý nápad. Spolu s výdajňou stravy by bolo o dôchodcov plnohodnotne 

postarané. Poslanec Barabas navrhol dom zbúrať a postaviť nový na čo poslanec Gurník 

apeloval, že by dom nebúral nakoľko je v 100-ročných domoch lepšia klíma. Navrhoval by 

rekonštrukciu strechy spolu s prístavbou. Poslanci jednomyseľne poverili starostu 

pripravením PD bez zamerania. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník poveruje starostu spracovaním projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu nehnuteľnosti č. 98. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /    /            /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        /        /   

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 16 – Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil 

o 22.47 hod. 

  

 
Zapísala: Zuzana Pitoňáková  03.03.2022        ............................................................                                                                     

 

 

 

 

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

         Mgr. Jozef  Bizoň, starosta obce 

  

 

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

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

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

 


