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                                            UZNESENIA 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vydrník, 

konaného dňa 30.06.2022 

 

 

 

K bodu č.1  - Otvorenie,  schválenie programu rokovania 

 

Uznesenie č.293/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  schvaľuje prednesený program rokovania. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /      /     /          /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:                   

Nehlasoval:          

 

 

 

Vydrník 30.06.2022                                                                 Mgr. Jozef Bizoň 

                                                                                                      starosta obce 

 

 

K bodu č. 2 – Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Uznesenie č.  294/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník 

1. Schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení: Gallovič, Gurnik, Kroščen. 

 

2. Berie na vedomie  

a) určenie zapisovateľky: Lesnická 

b)   overovateľov zápisnice v zložení : Gallovič, Gurnik, Kroščen. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /      /     /          /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:                   

Nehlasoval:          

 

 

Vydrník 30.06.2022                                                                Mgr. Jozef Bizoň 

                                                                                                    starosta obce 
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K bodu č. 3 – Kontrola plnenia  uznesení                                                                                                  

 
Uznesenie č. 295/2022 

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:          

 

Vydrník 30.06.2022      Mgr. Jozef Bizoň 

     starosta obce 

 

 

 

K bodu č. 4 – Správa o činnosti  obecného úradu za posledné obdobie                                                                                                 

 
Uznesenie č.296/2022 

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:          

 

Vydrník 30.06.2022                                                                 Mgr. Jozef Bizoň 

                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

K bodu č.5 – Schválenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku obce Vydrník – 

Tomáš Valentin 

 

Uznesenie č. 297/2022   

Obecné zastupiteľstvo  Obce Vydrník schvaľuje 

            a)    zámer odpredaja nehnuteľného majetku obce Vydrník a to: 

       - pozemok parc. č. 7/2 registra „C“ o výmere 306 m², druh pozemku - záhrada,  

                 -  pozemok parc. č. 7/1 registra „C“ o výmere 351 m², druh pozemku - zastavané   

                     plochy a nádvoria, 

                 -  rodinný dom  súp. č. 98 na parc. č.7/1 registra „C“ , 

           b)  spôsob odpredaja za cenu 40 000,00 €  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §  

                 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov            

                 do vlastníctva  Tomáša Valentína, bytom Ludvíka Svobodu 2671/15, 058 01 Poprad. 
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že technický stav  predmetnej nehnuteľnosti 

je havarijný. Obec bude postupovať podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák.  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

vzhľadom na skutočnosť, že Obec Vydrník vlastní nehnuteľnosť 10 rokov, za celú dobu sa do 

nehnuteľnosti neinvestovalo, realizované boli len drobné interiérové udržiavacie práce. 

Nehnuteľnosť z dôvodu dlhodobého nevyužívania chátra, v zlom technickom stave je strecha, 

vonkajšie murivo je popraskané, oplotenie chýba. Obec nemá s touto nehnuteľnosťou konkrétny 

zámer jej budúceho využitia,  lebo akékoľvek jej využitie vyžaduje nemalú investíciu. Vlastník 

susediacej nehnuteľnosti sa obrátil na Obecné zastupiteľstvo obce Vydrník so žiadosťou 

o odkúpenie susediacej nehnuteľnosti súp. č.98 s tým, že predmetnú stavbu odstráni, revitalizuje 

priestor a vybuduje nové oplotenie.  Poslanci prerokovali žiadosť p. Valentina a následne ju 

odporučili na prerokovanie finančnej komisii, ktorá odporučila predaj nehnuteľnosti tak, ako je 

uvedené v zámere. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /          /               /     /             

Proti:      /       /      /         /     / 

Zdržal sa:          

Neprítomní:               

Nehlasoval:          

Obecné zastupiteľstvo predložené uznesenie neschválilo. 

 

Vydrník 30.06.2022                                                                 Mgr. Jozef Bizoň 

     starosta obce 

 

 

 

 

K bodu č.6 – Schválenie zámeru odpredaja pozemkov ŽSR pre stavbu: „Modernizácia 

železničnej trate Poprad-Tatry-Krompachy“ kúpna zmluva č. 175-A.1-VY- 46-KZ/2022 

z dôvodu osobitného zreteľa 

 

Uznesenie č.298/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje 

               a)  zámer odpredaja nehnuteľného majetku obce Vydrník a to: 

         -  pozemok parc. č. 518/7 registra „C“ o výmere 289 m², druh pozemku ostatná  

                       plocha za kúpnu cenu 11,43 €/m², zapísanom na LV č.1,  

                   -  pozemok parc. č. 336/172 registra „C“ o výmere 502 m², druh pozemku orná     

                      pôda,  za kúpnu cenu 9,26 €/m²  zapísanom na LV č.111,  

                  -   pozemok parc. č. 336/167 registra „C“ o výmere 259 m², druh pozemku orná     

                      pôda  za kúpnu cenu 9,26 €/m²zapísanom na LV č. 461            

             b)  spôsob odpredaja za cenu  6 335,57 eur za celkovú výmeru 1050  

                      m²,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.  

                      138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  do vlastníctva  

                       Slovenskej republiky, konajúcej prostredníctvom správcu Železnice Slovenskej  

                       republiky,  Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že  Železnice Slovenskej republiky, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava sú investorom stavby: „Modernizácia železničnej trate Žilina 

– Košice, úsek trate Poprad – Tatry (mimo) – Krompachy číslo stavby A06099. Na predmetnú 

stavbu bolo vydané mestom Sp. Nová Ves – oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Rozhodnutie: č. 20-2306/2007-Fe zo dňa 14.11.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť  02.01.2008, 

Rozhodnutie č. 20-5158-4/2012-JS zo dňa 14.02.2013 o predĺžení platnosti rozhodnutia 
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o umiestnení stavby do 02.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.04.2013 a Rozhodnutie č. 

20-3507-4/2017-JS zo dňa 14.02.2018 o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby do 

02.01.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť 29.03.2018. 

Obec bude postupovať podľa § 9a ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obce, modernizáciou je 

nevyhnutné zvýšiť najvyššiu traťovú rýchlosť do 160 km/h v dlhých súvislých úsekoch bez 

rýchlostných skokov, vybudovať nové trakčné vedenie, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia, 

spĺňajúce vysoké technické a bezpečnostné nároky. Ide o verejnoprospešnú stavbu. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /      /     /          /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:               

Nehlasoval:          

 

 

Vydrník 30.06.2022                                                                 Mgr. Jozef Bizoň 

       starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu č.7 – Schválenie návrhu Zmluvy o budúcej Zmluve  o zriadení vecného bremena 

č. 173-A.1-VY-46- ZBVB/2022  pre stavbu „ Modernizácia železničnej trate Poprad – 

Tatry – Krompachy“ 

 

Uznesenie č.299/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje  návrh Zmluvy o budúcej Zmluve o zriadení 

vecného bremena č. 173-A.1-VY-46- ZBVB/2022 pre stavbu „ Modernizácia železničnej trate 

Poprad – Tatry – Krompachy“ a to: 

 - objekt  SO 08-36-01, SO 08-37-07, SO 08-37-07, parc. č. 393/65 registra  „C“ o výmere 345  

   m², za kúpnu cenu 13,24 €/m², zapísanom na LV č.1, 

 - objekt  SO 08-35-05, parc. č. 320/5 registra „E“ o výmere 1330 m², za  kúpnu cenu 1,72 €/m²,  

   zapísanom na LV č.111, 

- jednorázová odplata na spoluvlastnícke podiely predstavuje celkovú sumu 5 371,86 € 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /      /     /          /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:               

Nehlasoval:          

 

 

Vydrník 30.06.2022                                                                 Mgr. Jozef Bizoň 

     starosta obce 

 

 

 



5 

 

K bodu č.8 – Schválenie odpredaja hnuteľného majetku Obce Vydrník AVIA A30 

 

Uznesenie č.300/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  schvaľuje odpredaj hnuteľného majetku Obce Vydrník 

AVIA A30, ŠPZ PP 768 BE, VIN 17-81-0-3581 podľa § 7 a ods. 2 písm. d) zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  do vlastníctva  Obce Hruštín. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /      /     /          /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:               

Nehlasoval:          

 

 

 

Vydrník 30.06.2022                                                                 Mgr. Jozef Bizoň 

       starosta obce 

 

 

 

K bodu č.9  _Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti, pozemku – Samuel Kuruc súp. č.157 

 

Uznesenie č.301/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje zámer odpredaja pozemku parc. reg. „C“ číslo 

320/17, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 170 m2 podľa §9a ods.8 písm.e) 

zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /      /     /          /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:                   

Neprítomní:               

Nehlasoval:          

 

 

Vydrník 30.06.2022                                                                 Mgr. Jozef Bizoň 

      starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu č.10 - Schválenie deratizácie v rómskej osade 

 

Uznesenie č.302/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje deratizáciu v rómskej osade podľa ponuky č. 

22CP0003 z 22.06.2022 firmy Služby ľuďom s.r.o. Prešov. 
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Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /      /     /          /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:                  

Nehlasoval:          

 

 

Vydrník 30.06.2022                                                                 Mgr. Jozef Bizoň 

      starosta obce 

 

  

 

K bodu č.11 – Prerokovanie žiadosti o zmenu územného plánu – Ján Hudák, súp. č. 107 

 

Uznesenie č.303/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník 

a) prerokovalo žiadosť Jána Hudáka a Evy Hudákovej o zmenu územného plánu  

    obce, 

b) poveruje stavebnú komisiu navrhnúť riešenie o budúcich zmenách územného plánu 

obce 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /      /     /          /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:                   

Nehlasoval:          

 

 

Vydrník 30.06.2022                                                                 Mgr. Jozef Bizoň 

       starosta obce 

 

 

 

K bodu č.12 –  Prerokovanie Dodatku č.001 k Nájomnej zmluve č. 003/2022 k pozemku 

„Pilnica“  Urbariát 

 

Uznesenie č.304/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník prerokovalo Dodatok č.001 k Nájomnej zmluve 

č.003/2022. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /      /     /          /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:                   

Nehlasoval:          
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Vydrník 30.06.2022                                                                 Mgr. Jozef Bizoň 

        starosta obce 

 

 

K bodu č.13 – Schválenie žiadosti o finančnú podporu – Ing. M. Budzák 

 

Uznesenie č.305/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje finančnú podporu na vydanie publikácie  

Ing. Milana Budzáka vo výške 400,00 €. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /        /         /            /     /  

Proti:          

Zdržal sa:       /       /      /   

Neprítomní:                  

Nehlasoval:          

 

 

 

Vydrník 30.06.2022                                                                 Mgr. Jozef Bizoň 

     starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu č.14– Schválenie žiadosti o dotáciu z rozpočtu Obce Vydrník – RKC vo 

Vydrníku 

 

Uznesenie č.306 /2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje dotáciu pre RKC, farnosť Vydrník vo výške 

7 000,00 eur. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /      /     /          /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:                   

Nehlasoval:          

 

 

 

Vydrník 30.06.2022                                                                 Mgr. Jozef Bizoň 

     starosta obce 
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 K bodu č.15 – Správa kontrolóra Obce Vydrník z vykonaných kontrol za I. polrok 2022 

 

Uznesenie č.307/2022 

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

kontrol za I. polrok 2022. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /      /     /          /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:                   

Nehlasoval:          

 

 

Vydrník 30.06.2022                                                                 Mgr. Jozef Bizoň 

       starosta obce 

 

 

 

K bodu č.16– Schválenie plánu práce kontrolóra Obce Vydrník na II. polrok 2022 

 

Uznesenie č.308/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje plán práce kontrolóra Obce Vydrník na II. 

polrok 2022. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /      /     /          /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:                   

Nehlasoval:          

 

 

Vydrník 30.06.2022                                                                 Mgr. Jozef Bizoň 

                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č.17– Informácia o vykonaní konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 

 

Uznesenie č.309/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník berie na vedomie informáciu o vykonanej 

konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021. 
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Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /      /     /          /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:                   

Nehlasoval:          

 

 

Vydrník 30.06.2022                                                                 Mgr. Jozef Bizoň 

                    starosta obce 

 

 

 

K bodu č.18– Voľby do orgánov obecnej samosprávy  

     a) rozsah výkonu funkcie starostu, 

     b) stanovenie počtu poslancov OZ, 

                                                 c) určenie volebných obvodov 

 

Uznesenie č.310/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  

 

 1. Podľa §11 ods. 4. písm. i) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov schvaľuje resp. určuje výkon funkcie starostu Obce Vydrník pre nové 

volebné obdobie r.2022 – 2026 v rozsahu jedna, t.z. v plnom rozsahu.     

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /      /     /          /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:                   

Nehlasoval:          

 

 

2. Podľa §11 ods. 3. zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov určuje počet 9 poslancov Obce Vydrník v novom volebnom období r. 2022 – 2026 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /      /     /          /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:                   

Nehlasoval:          

 

 

3. V súlade s §166 zákona č.180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje jeden volebný obvod pre 

voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r.2022-2026. 

 

Hlasovanie: 
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 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /      /     /          /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:                   

Nehlasoval:          

 

 

Vydrník 30.06.2022                                                                 Mgr. Jozef Bizoň 

                   starosta obce 

 

 

K bodu č.19– Schválenie rozpočtového opatrenia č.1 

 

Uznesenie č.311/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje úpravu schváleného rozpočtu obce na rok 2022  

rozpočtovým opatrením č. 1. 

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /      /      /     /          /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:                   

Nehlasoval:          

 

 

Vydrník 30.06.2022                                                                 Mgr. Jozef Bizoň 

                    starosta obce 

 

 

 

20. Záver 

 

 

 

 


