O B E C V Y D R N Í K, 059 14 Vydrník č.55
______________________________________________________________________________
číslo: 25/2022

Vo Vydrníku 30.06.2022

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 25. riadneho / mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného 30. júna 2022 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku.
Prítomní :
Mgr. Jozef Bizoň – starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva: 1. Kollár Ladislav
2. Bc. Gurník Peter
3. Barabas Martin
4. Kukura Anton
5. Slavkovský Tibor
6. Patrik Šabla
7. Ing. Božena Dická
8. Peter Gallovič
9. Miloš Kroščen
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. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti obecného úradu za ostatné obdobie
5. Schválenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti súp. č. 98 a pozemkov parc. 7/1 a 7/2 v k.ú.
Vydrník z dôvodu hodného osobitného zreteľa
6. Schválenie zámeru odpredaja obecných pozemkov pre ŽSR pre stavbu „Modernizácia
železničnej trate Poprad Tatry- Krompachy z dôvodu hodného osobitného zreteľa
7. Schválenie návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so ŽSR
8. Schválenie zámeru odpredaja hnuteľného majetku AVIA A30 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku, Samuel Kuruc č.157

10. Schválenie deratizácie v rómskej osade
11. Prerokovanie žiadosti o zmenu územného plánu, Ján a Eva Hudák č. 107
12. Prerokovanie Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve č.03/2022-pozemok „Pílnica Urbariát“
13. Schválenie žiadosti o dotáciu Ing. Milan Budzák
14. Schválenie žiadosti o dotáciu RKC, farnosť Vydrník
15. Správa kontrolóra obce k vykonaným kontrolám za I.polrok 2022
16. Schválenie plánu práce kontrolóra obce Vydrník na II. polrok 2022
17. Informácia o vykonaní konsolidovanej účtovnej závierky Obce Vydrník za rok 2021
18. Voľby do orgánov obecnej samosprávy:
- rozsah výkonu funkcie starostu
- stanovenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na ďalšie vol. obdobie
- určenie volebných obvodov
19. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1
20. 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 všetkých deväť
poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Starosta obce predniesol
prítomným pripravený program rokovania, ktorý poslanci jednomyseľne schválili.
Obecné zastupiteľstvo bolo verejné za dodržania protipandemických opatrení.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje prednesený 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 Gallovič, Gurník, 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: Gallovič, Gurník, Kroščen.
2. Berie na vedomie určenie
a) zapisovateľky: Lesnická,
b) overovateľov zápisnice v zložení: Gallovič, Gurník, 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 nie sú doteraz splnené tieto:
- Uznesenie č. 286/22 – zriadenie nového prac. miesta na obecnom úrade,
- Uznesenie č. 287/22 – sadzobník poplatkov-bude riešený na budúcom rokovaní,
- Uznesenie č. 270/22 – dofinancovanie miestnych komunikácií.
Ostatné uznesenia sú 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:
- dňa 27.05.2022 odišla ukrajinská rodina z podnájmu v obecnom byte do svojej
vlasti, zanechali dva ďakovné listy, ktoré budú zverejnené vo Vydrníckom
spravodajcovi,
- plánuje sa stretnutie poslancov s L. Bachledovou Tatranskou v Obecnom dome,
aby si na mieste pozreli priestory a potrebné úpravy na zriadenie obecnej kaviarne
a kuchyne, zistila sa tiež havarijná situácia na dvoch komínoch a zhrdzavený plech
na niektorých miestach na streche, ktoré bude potrebné v najbližšom čase opraviť,
- v rozpočtovej organizácii sa 20.6.2022 konali voľby riaditeľky, novozvolená
riaditeľka Mgr. Neupauerová bola starostom obce vymenovaná do funkcie od
01.08.2022, dovtedy poveril vedením školy doterajšiu riaditeľku Mgr. Baňasovú.
Nová riaditeľka školy je občiankou Hrabušíc, v súčasnosti učí na základnej škole
v Spišskom Bystrom a má nádej, že nová riaditeľka rozhýbe školský život, bude
pracovať aj na zriadení 2.stupňa ZŠ. Poslanci sa vyjadrili aj k prejavenému
protestu rodičov pred zasadnutím dnešného obecného zastupiteľstva, poslanec
Gallovič vyjadril obavu, že rodičia sa opodstatnene boja zmeny na poste riaditeľa
školy, no ak starosta sľuboval pracovné miesta, bude musieť niesť zodpovednosť,
poslanec Šabla vyjadril svoj názor, že viazla spolupráca školy s obcou, preto

-

-

-

-

-

-

-

muselo dôjsť k zmene, poslanec Barabas zastával názor, že doterajšie vedenie sa
venovalo iba vnútrajšku budovy a nevyužíval sa potenciál záhrady a školského
dvora,
z činnosti DHZ – 14.4.2022 sa uskutočnila základná príprava členov DHZ, dňa
19.06.2022 sa uskutočnil požiarnicky deň, členovia DHZ prevzali patronát nad
„prameňom“ pri príležitosti 125. výročia od založenia DHZ v obci, dňa 26.6.2022
absolvovali traja členovia psychotesty,
Okresný súd v Poprade určil opatrovníka Terézie Žigovej Obec Soľničku, v ktorej
menovaná s rodinou má už trvalý pobyt v rodinnom dome,
kvôli rozšíreniu základnej školy mal starosta obce stretnutie v Prešove k riešeniu
projektovej dokumentácie,
existujúci kamerový systém v obci sa rozšíri o kamery na autobusových
zastávkach,
VÚC schválila našu žiadosť a podpísala zmluvu na vybudovanie multifunkčného
ihriska v našej obci, jeho cena by mala byť cca 86 000 eur, z čoho 70% bude
predstavovať príspevok VÚC a 30% spolufinancovanie obce, projekt by mal byť
ukončený v 03/2023, obec bude žiadať o predĺženie lehoty,
spracováva sa projektová dokumentácia na výstavbu námestia,
k existujúcej zmluve s Urbariátom na prenájom pozemku a prístrešku v areále
Agrodružstva Vydrník bude podpísaný nový Dodatok č.1, Urbariát požiadal
o zriadenie el. prípojky na pozemku, ktorú bude financovať obec,
starosta informoval o znížení množstva vývozu TKO z obce v budúcnosti, čo chce
dosiahnuť dôkladnejším triedením odpadov a kompostovaním bioodpadu, na čo
budú dokúpené ďalšie kompostery pre občanov,
VSD, s ktorou máme podpísanú desaťročnú zmluvu o garantovaných
energetických službách pristúpila k šetreniu el. energiou a skrátila v obci svietenie
verejným osvetlením,
v poslednom období zasadali finančná aj kultúrna komisia, členovia ktorých sa
zaoberali zorganizovaním dňa obce dňa 17.9.2022 na ktorom starosta odovzdá
vybraným občanom „Cenu starostu obce“,
Krížová cesta je prakticky už ukončená, drevené sochy budú umiestnené pri
vchode do cintorína,
spracováva sa návrh druhej zmeny Územného plánu obce Vydrník, ktorý sa
v blízkej budúcnosti bude prerokovávať.

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 zámeru odpredaja nehnuteľnosti súp. č. 98 a pozemku parc. 7/1
a 7/2 v k.ú. Vydrník z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Na predchádzajúcom zasadnutí poslanci nadpolovičnou väčšinou rozhodli vyhovieť žiadosti
Tomáša Valentina o odpredaj rod. domu súp.č. 98 s priľahlými pozemkami z dôvodu pre našu
obec hodného osobitného zreteľa. Finančná komisia žiadosť prehodnotila a doporučila
obecnému zastupiteľstvu odpredať uvedené nehnuteľnosti žiadateľovi za cenu min. 40 000
eur. Napriek tomu, že nehnuteľnosť sa nevyužíva a chátra poslanci odpredaj neschválili.
Prijaté uznesenie:
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.
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

Za:
/
/
Proti:
/
/
/
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:
Obecné zastupiteľstvo navrhované uznesenie neprijalo.

Kollár

Kukura

/

/

Slavkovský

/

Šabla

/

K bodu 6 – Schválenie zámeru odpredaja obecných pozemkov pre ŽSR pre stavbu
„Modernizácia železničnej trate Poprad Tatry- Krompachy z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
V rámci modernizácie železničnej trate na úseku Poprad Tatry-Krompachy je potrebné
vysporiadať aj pozemky v k.ú.Vydrník, nachádzajúce sa v blízkosti trate, ktoré budú na tento
účel využité. Obec je vlastníkom pozemkov reg. „C“ parc. číslo 518/7, parc.č. 336/172 a parc.
č. 336/167 o celkovej výmere 1050 m2, ktoré ŽSR navrhujú odkúpiť za cenu 6 335,57 eur.
Poslanci nenamietali a jednomyseľne zámer odpredať pozemky z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schválili.

Prijaté uznesenie:
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 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

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

/

Gurník

/

Kroščen

Kollár

/

/

Kukura

/

Slavkovský

/

Šabla

/

K bodu 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“
ŽSR pripravili návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na obecných
pozemkoch, ktoré budú potrebné k modernizácii železničnej trate. Za vecné bremeno obec
dostane jednorazovú finančnú náhradu vo výške 5 371,86 eur. Poslanci nemali k návrhu
zmluvy žiadne pripomienky a návrh jednomyseľne schválili.
Prijaté uznesenie:
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,
- jednorazová odplata za spoluvlastnícke podiely predstavuje celkovú sumu 5 371,86 €.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

/

Gurník

/

Kroščen

Kollár

/

/

Kukura

/

Slavkovský

/

Šabla

/

K bodu č.8 – Schválenie odpredaja hnuteľného majetku Obce Vydrník AVIA A30
Obec v roku 2020 kúpila od Obce Spišský Štiavnik po zriadení Dobrovoľného hasičského
zboru požiarnu AVIU A30. V roku 2021 obec dostala do prenájmu nové požiarne vozidlo
IVECO od Ministerstva vnútra SR, preto sa rozhodla starú AVIU A30 odpredať záujemcovi,
Obci Hruštín. Starosta tiež informoval, že v budúcnosti by chcel zriadiť požiarnu hliadku
v osade, ktorá by mala k dispozícii hydrantový nadstavec na kontajneri. Poslanci nemali
k odpredaju požiarnej AVIE A30 žiadne pripomienky a odpredaj jednomyseľne schválili.
Prijaté uznesenie:
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

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

/

Gurník

/

Kroščen

Kollár

/

/

Kukura

/

Slavkovský

/

Šabla

/

K bodu č.9 – Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti, pozemku – Samuel Kuruc súp. č.157
Obec prijala žiadosť Samuela Kuruca o odkúpenie pozemku reg. „C“ parc.č. 320/17zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2, ktorého vlastníkom je Obec Vydrník, no
pozemok je využívaný už roky ako predzáhradka pri rodinnom dome súp.č. 157, ktorého je
spoluvlastníkom. Poslanci nemali k odpredaju námietky a uznali, že je to pre obec dôvod
hodný osobitného zreteľa, preto navrhli pozemok odpredať žiadateľovi za cenu, ktorú dojedná
starosta so žiadateľom. Poslanci navrhli minimálnu výšku ceny za m2, akú obec eviduje
v majetku.
Prijaté uznesenie:
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

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

/

Gurník

/

Kroščen

Kollár

/

/

Kukura

/

Slavkovský

/

Šabla

/

K bodu č. 10 – Schválenie deratizácie v rómskej osade
V rómskej osade už dlhodobo pretrváva problém s množstvom potkanov, ktoré sa priživujú na
odpadkoch, ktoré sa v osade vyhadzujú z potravy. Starosta oslovil firmu Služby ľuďom s.r.o.,
ktorá vypracovala cenovú ponuku podľa požiadaviek obce a deratizáciu by vykonala za cenu
2 940 eur. Poslanci Slavkovský a Gallovič navrhli nakúpiť návnady a aby obyvatelia osady si
ich sami rozmiestnili na inkriminovaných miestach, čo by obec stálo menej peňazí. Poslanec
Kroščen však návrh týchto poslancov zamietol a žiadal investovať do riešenia tohto problému,
aby sa riešil odborným spôsobom. Nakoniec námietku poslanca Kroščena uznali a deratizáciu
osady firmou Služby ľuďom s.r.o. jednomyseľne schválili.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje deratizáciu v rómskej osade podľa ponuky č.
22CP0003 z 22.06.2022 firmy Služby ľuďom s.r.o. Prešov.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

/

Gurník

/

Kroščen

Kollár

/

/

Kukura

/

Slavkovský

/

Šabla

/

K bodu č.11 - Prerokovanie žiadosti o zmenu územného plánu – Ján Hudák, súp. č. 107
Ján Hudák s manž. Evou Hudákovou podali žiadosť na obecný úrad o zmenu Územného
plánu obce Vydrník týkajúcu sa parc. číslo 537/7 reg. „C“ – záhrada, ktorej sú vlastníkmi.
Zmena by sa mala týkať využitia pozemku a to na výstavbu rodinného domu, garáže, dielne
a pod. Starosta informoval, že v súčasnosti sa pripravuje druhá zmena územného plánu, do
ktorej stavebná komisia po prerokovaní žiadosti, ak to bude v súlade so záujmami obce,
doplní požiadavku.

Prijaté uznesenie:
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

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

/

Gurník

/

Kroščen

Kollár

/

/

Kukura

/

Slavkovský

/

Šabla

/

K bodu č.12 – Prerokovanie Dodatku č.001 k Nájomnej zmluve č. 003/2022 k pozemku
„Pilnica“ Urbariát
Obec prerokováva pripravený návrh Dodatku č. 001 k nájomnej zmluve č.003/2022
s Urbariátom Vydrník na prenájom pozemku a prístrešku v areále Agrodružstva Vydrník,
ktorý chce využívať hlavne na zberný dvor. Poslanec Slavkovský informoval, že zmena sa
týka prístrešku, ktorý bol presvetlený a upravený na uzamykanie. Obec má v prenájme jeho
100 m2, zvyšok užíva Agrodružstvo Vydrník. Cena prenájmu ostáva nezmenená.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník prerokovalo Dodatok č.001 k Nájomnej zmluve
č.003/2022.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

/

Gurník

/

Kroščen

Kollár

/

/

Kukura

/

Slavkovský

/

Šabla

/

K bodu č.13 – Schválenie žiadosti o finančnú podporu – M. Budzák
Ing. Milan Budzák ako člen Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave sa obrátil na
Obecný úrad s prosbou o finančnú podporu pri vydaní jeho dvadsiatej publikácie s názvom
„Vrátil som sa na moju Poľanu života“. Poslanci žiadosť prerokovali a hlasovaním schválili
jednorazovú finančnú pomoc žiadateľovi vo výške 400 eur na vydanie novej publikácie
zakúpením jej výtlačkov pre potreby obce.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje finančnú podporu na vydanie publikácie
Ing. Milana Budzáka vo výške 400,00 €.

Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

/
/

Kollár

Kukura

/
/

Slavkovský

/

Šabla

/

/

K bodu 14 - Schválenie žiadosti o dotáciu z rozpočtu Obce Vydrník – RKC vo Vydrníku
Správca farnosti Vydrník, Mgr. Kaník spolu s rozhodnutím Farskej rady začal v mesiaci apríl
2022 práce na obnove interiéru farského kostola sv. Šimona a Júdu. Rozpočet finančných
nákladov na túto akciu sa však navýšil oproti pôvodnému o cca 7000 eur z dôvodu
všeobecného zvyšovania cien materiálov a dodávateľských prác v súčasnosti. O pokrytie
zvýšených nákladov požiadal Obec Vydrník formou dotácie z rozpočtu obce formálnou
žiadosťou so všetkými náležitosťami. Poslanec Gallovič vyjadril názor, že aktuálne by bolo
potrebné opraviť aj vežu kostola, no ak sa teraz začal opravovať interiér, je potrebné pomôcť
s jeho financovaním. Ostatní poslanci tiež jednomyseľne schválili požadovanú výšku dotácie
z rozpočtu obce.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje dotáciu pre RKC, farnosť Vydrník vo výške
7 000,00 eur.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

/

Gurník

/

Kroščen

Kollár

/

/

Kukura

/

Slavkovský

/

Šabla

/

K bodu 15 - Správa kontrolóra Obce Vydrník z vykonaných kontrol za I. polrok 2022
Obecný kontrolór predložil poslancom záznam z kontroly majetku obce, ktorú vykonal za I.
polrok 2022. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník berie na vedomie správu kontrolóra obce z vykonaných
kontrol za I. polrok 2022.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

/

Dická

/

Gallovič

/

Gurník

/

Kroščen

Kollár

/

/

Kukura

/

Slavkovský

/

Šabla

/

Nehlasoval:
K bodu 16 - Schválenie plánu práce kontrolóra Obce Vydrník na II. polrok 2022
Obecný kontrolór predložil poslancom na schválenie plán kontrolnej činnosti na druhý polrok
2022. Poslanci nemali žiadne výhrady a predložený návrh jednomyseľne schválili.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje plán práce kontrolóra Obce Vydrník na II.
polrok 2022.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

/

Gurník

/

Kroščen

Kollár

/

/

Kukura

Slavkovský

/

/

Šabla

/

K bodu 17 - Informácia o vykonaní konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021
Účtovná jednotka Obec Vydrník je povinná spracovávať každoročne konsolidovanú účtovnú
závierku v konsolidovanom celku v ktorom je matkou a dcérskou účtovnou jednotkou je
zriadená rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou Vydrník. Za rok 2021
bola konsolidovaná účtovná závierka zostavená a odovzdaná do Registra účtovných závierok
spolu s Výročnou správou za rok 2021 a správou audítora z jej kontroly.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník berie na vedomie informáciu o vykonanej
konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

/

Gurník

/

Kroščen

Kollár

/

/

Kukura

Slavkovský

/

/

Šabla

/

K bodu 18 - Voľby do orgánov obecnej samosprávy :
a) rozsah výkonu funkcie starostu,
b) stanovenie počtu poslancov OZ,
c) určenie volebných obvodov
Po štyroch rokoch sa budú v októbri 2022 konať voľby do orgánov obecnej samosprávy.
Podľa zákona o príprave volieb je obec povinná uznesením určiť rozsah výkonu funkcie
starostu a stanoviť počet poslancov v obecnom zastupiteľstve. Pre obce od 1000 do 3000

obyvateľov je to v rozmedzí od 7-9 poslancov. Po prerokovaní sa poslanci rozhodli ponechať
počet poslancov deväť a úväzok starostu 100%, obec má do 1000 voličov zapísaných
v stálom zozname voličov, preto sa vytvorí jeden volebný obvod.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník
1. Schvaľuje podľa §11 ods. 4. písm. i) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov výkon funkcie starostu Obce Vydrník v novom volebnom období
r.2022 – 2026 v rozsahu jedna, t.z. v plnom rozsahu.
2. Určuje
a) podľa §11 ods. 3. zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov počet 9 poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Vydrník v novom volebnom
období r. 2022 – 2026,
b) 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 jeden volebný obvod pre voľby
poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r.2022-2026.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

/

Gurník

/

Kroščen

Kollár

/

/

Kukura

/

Slavkovský

/

Šabla

/

K bodu 19 - Schválenie rozpočtového opatrenia č.1
Starosta obce predložil poslancom na schválenie pripravené rozpočtové opatrenie, ktoré sa
dotýkalo vykonaných zmien vo financovaní výdavkov obce a školy. So zvýšenými
výdavkami sa počíta v bežnom rozpočte obce, čo súvisí so zvýšením miezd o 3% vo verejnej
službe od 01.07.2022 a v škole s vyplatením odmien zamestnancom podľa Vyššej KZ
a odstupného a odchodného dôchodkyni, ktorej prácu si starosta obce váži a má záujem na
tom, aby učila aj naďalej. Zvýšený rozpočet sa očakáva aj na ČOV 2, ktorá potrebuje údržbu.
Finančné prostriedky na pokrytie bežných výdavkov boli zobraté z kapitálového rozpočtu.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje úpravu schváleného rozpočtu obce na rok
2022 rozpočtovým opatrením č. 1.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

/

Gallovič

/

Gurník

/

Kroščen

Kollár

/

/

Kukura

/

Slavkovský

/

Šabla

/

K bodu 20 – Záver
V závere rokovania sa predsedajúci starosta rozlúčil s poslancami a každému poprial pekné
prázdniny a dovolenky, poslanec Barabas upozornil na zachovávanie nočného kľudu po 22.00
hodine v obci, aby členovia MOPS upozornili na príp. výtržnosti.
Rokovanie poslancov bolo potom ukončené o 21.30 hod. Starosta poďakoval prítomným za
účasť na rokovaní.
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 30.06.2022

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

…………………………………….
Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce
Zápisnicu overili: Tibor Slavkovský
Anton Kukura
Martin Barabas

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

