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

 

číslo:  29/2022                                                                                  Vo Vydrníku 20.10.2022 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 

 
napísaná v priebehu 29. riadneho / mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

Obce Vydrník,  konaného 20. októbra 2022 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. Ing. Dická Božena 

                                                          5. Slavkovský Tibor 

                                                          6. Šabla Patrik   

                                                          7. Peter Gallovič 

                                                          8. Anton Kukura 

                                                          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. 
 

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 obecného úradu 

5. Prerokovanie prenájmu pozemkov Urbariátu v rómskej osade  

6. Schválenie  odpredaja nehnuteľného majetku podľa schváleného zámeru  -  Samuel 

Kuruc    

7. Miestne komunikácie - prerokovanie uznesenia 270/2022  

8. Prerokovanie doplatku v MŠ Vydrník k zvýšenej stravnej jednotke v školskej jedálni      .           

       Hrabušice  

9. Návrh na odkúpenie časti pozemku parc. reg. E 153, 154/1 vo výmere 221 m2 na miestnu                               

komunikáciu   

10. Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2021  



11. Správa kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2023 - 2025  

12. Schválenie rozpočtu Obce Vydrník na rok 2023 a návrhu rozpočtu na roky 2024 - 2025  

13. Schválenie rozpočtového opatrenia č.4  

14. Záver   

 

K bodu 1  - Otvorenie a schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote riadne 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 uznášania schopné. Starosta obce predniesol 

prítomným pripravený program rokovania, ktorý bol na žiadosť starostu obce doplnený o tri 

body a to výstavba krížovej cesty, vyjadrenie obce k návrhu usporiadania cestnej siete 

v súvislosti s modernizáciou ŽSR a prerokovanie odmien poslancom obecného zastupiteľstva 

na konci volebného obdobia. Zmenený program poslanci jednomyseľne schválili. 

Obecné zastupiteľstvo bolo verejné za dodržania protipandemických  opatrení. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  schvaľuje zmenený a doplnený program rokovania. 

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania  

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa  

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Správa o činnosti obecného úradu  

5. Prerokovanie doplatku v MŠ Vydrník k zvýšenej stravnej jednotke v školskej jedálni                 

            Hrabušice  

6. Schválenie  odpredaja nehnuteľného majetku podľa schváleného zámeru  -  Samuel 

Kuruc    

7. Miestne komunikácie - prerokovanie uznesenia 270/2022  

8. Prerokovanie prenájmu pozemkov Urbariátu v rómskej osade  

9. Návrh na odkúpenie časti pozemku parc. reg. E 153, 154/1 vo výmere 221 m2 na 

miestnu  komunikáciu   

10. Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2021  

11. Správa kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2023 - 2025  

12. Schválenie rozpočtu Obce Vydrník na rok 2023 a návrhu rozpočtu na roky 2024 - 

2025  

13. Prerokovanie výstavby a financovanie krížovej cesty 

14. Prerokovanie vyjadrenia obce k návrhu usporiadania cestnej siete v súvislosti 

s modernizáciou ŽSR 

15. Návrh na výplatu odmien poslancom obecného zastupiteľstva pri ukončení volebného 

obdobia 

16. Schválenie rozpočtového opatrenia č.4  

17. Záver   

 

 

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 Gurník, Gallovič, 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: Gurník, Gallovič, Kukura. 

     2.   Berie na vedomie určenie 

          a)  zapisovateľky: Lesnická, 

          b)  overovateľov zápisnice v zložení: Gurník, Gallovič, 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 skonštatoval, že všetky prijaté uznesenia sú splnené okrem jedného, a to 

uznesenia č. 301/2022 – odpredaj obecného pozemku Samuelovi Kurucovi. Bol zverejnený 

schválený návrh na odpredaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa a schvaľovanie odpredaja 

je jedným z bodov programu dnešného rokovania 

 

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 starostu obce o činnosti obecného úradu za posledné obdobie 

 

Predsedajúci poďakoval všetkým poslancom za pomoc pri organizovaní Dňa obce 

17.09.2022, zdôraznil, že pozvanie prijala aj europoslankyňa Miriam Lexman, od ktorej 

starosta dostal pozvanie do Bruselu na otvorenie Dňa regiónov, 



-naša rozpočtová organizácia nemá riaditeľa, vedením poveril starosta obce od 01.08.2022 

Mgr. Evu Bobkovú, ktorá sa funkcie vzdala a od 01.10. bola poverená vedením školy Mgr. 

Jaroslava Kotočová až do vymenovania nového riaditeľa, 

-DHZ vo Vydrníku požiadal o dotáciu z rozpočtu obce na budúci rok vo výške 10000 EUR na 

zakúpenie vybavenia, 

-obci bola schválená dotácia z VÚC Prešov na výstavbu multifunkčného ihriska, do 

30.11.2022 je však potrebné doložiť všetky chýbajúce prílohy žiadosti, zatiaľ nebolo začaté 

výberové konanie na dodávateľa stavebných prác, 

-je spracovaná projektová dokumentácia na výstavbu obecného námestia, výberové konanie 

na dodávateľa stavebných prác zatiaľ nebolo začaté, 

-v obci práve prebieha projekt „Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Vydrník“, 

financovaný z fondov EÚ a 5% spoluúčasťou obce, jedna miestna komunikácia je už hotová, 

druhá sa pripravuje na  asfaltovanie, je široká len 3 m z dôvodu, že v zemi súbežne 

s komunikáciou sú uložené inž.siete, 

-starosta rokoval s vedením COOP Jednota SD o zápise prístavby Obecného domu do katastra 

nehnuteľností a keďže obec je podielovým spoluvlastníkom pozemkov s COOP Jednotou SD, 

súdny znalec vypracuje znalecký posudok s novými majetkovými podielmi, 

- v októbri sa konalo stretnutie jubilujúcich dôchodcov v Obecnom dome a tiež akcia „dary 

zeme“, 

-na úrad bola doručená petícia občanov s nesúhlasným stanoviskom k zriadeniu tzv.večierky  

na súp. čísle 47, kde je už pripravený objekt na predaj potravín bez riadneho ohlásenia 

stavebnému úradu. Taktiež poslanci poukázali na skutočnosť, že na križovatke pri súp.č.47 

deti hrávajú futbal a zväčša je tam odparkovaných niekoľko súkromných áut a jediný 

autobusový spoj do Popradu sa obáva o možné poškodenie, takže šoféri musia odparkovávať 

autobus až pri ČOV2. Poslanci poverili starostu aby sa petíciou zaoberal a vyzval stavebný 

úrad o vykonanie štátneho stavebného dohľadu, 

-poslanec Kukura sa pýtal, kedy sa sprevádzkuje zberný dvor, a prečo tam neparkuje požiarne 

vozidlo ako to bolo deklarované starostom, keď sa prenajímal pozemok od Urbariátu. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník berie na vedomie správu 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 –  Prerokovanie doplatku rodičov v MŠ Vydrník k zvýšenej stravnej jednotke 

v školskej jedálni  Hrabušice 

 

Stravovanie v materskej škole vo Vydrníku je zabezpečené dovozom stravy zo školskej 

jedálne v Hrabušiciach. Od septembra 2022 došlo k nárastu cien potravín a energií, preto 

došlo aj k zvýšeniu stravnej jednotky, a to v celodennej prevádzke MŠ nárast o 0,33 € 



a v poldennej prevádzke o 0,24 €. Zastupujúca riaditeľka ZŠ predložila návrhy platieb 

rodičov, režijných nákladov a príspevku z ÚPSVR  deťom, ktorých rodiny sa nachádzajú v 

hmotnej núdzi. Poslanci prerokovali jednotlivé varianty a napokon rozhodli sa pre variant č.1, 

ktorým sa rozhodli podporiť výškou poplatkov rodičov tých detí, ktoré navštevujú celodennú 

materskú školu. Pre obec to bude znamenať tiež zvýšenie poplatkov za režijné náklady. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Vydrník  

a) prerokovalo doplatok rodičov detí  materskej školy Vydrník k zvýšenej stravnej 

jednotke  Školskej  jedálne  Hrabušice, 

b) schvaľuje výšku doplatku rodičov detí materskej školy Vydrník  k zvýšenej stravnej 

jednotke podľa prílohy – variant č. 1. 

 

Platby na stravu 1 dieťa / 1 deň

stravna

jednotka zariadenie MŠ desiata obed olovrant réžia obec dotácia HN rodič

2,38 MŠ - poldenná predškoláci 0,38 0,90 0,00 0,75 1,30 0,33

2,38 MŠ - poldenná HN 0,38 0,90 0,00 0,75 1,30 0,33

2,38 MŠ - poldenná nie HN 0,38 0,90 0,00 1,00 0,00 1,38

3,13 MŠ - celodenná nie HN 0,38 0,90 0,26 1,59 0,00 1,54

3,13 MŠ - celodenná  HN 0,38 0,90 0,26 1,59 1,30 0,24

3,13 MŠ - celodenná predškoláci 0,38 0,90 0,26 1,59 1,30 0,24  
 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /     /       /       /       /       /     / 

Proti:                                  

Zdržal sa:          

Neprítomní:               

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu č.6 – Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku obce podľa schváleného 

zámeru pre Samuela Kuruca 

 

Poslanci na predchádzajúcom rokovaní rozhodli vyhovieť žiadosti Samuela Kuruca, Vydrník 

157 o odpredaj  parcely reg. „C“-zastavané plochy a nádvoria číslo 320/17 o výmere 170 m2, 

ktorá je vo vlastníctve obce z dôvodu, že uvedený pozemok je súčasťou rodinného domu č. 

157- predzáhradka a tento rodina už dlhoročne užíva. Nebolo by možné iné využitie 

predmetného pozemku, preto poslanci jednomyseľne rozhodli o odpredaji za cenu 1,85 

EUR/m2. Návrh schváleného zámeru bol zverejnený na úradnej tabuli obce a tento zámer 

teraz jednomyseľne aj schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku Obce 

Vydrník podľa schváleného zámeru hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Samuela 

Kuruca, Vydrník č. 157 – pozemok v k.ú Vydrník  parc. reg.“C“ č. 320/17 o výmere 170 m2, 

za cenu 1,85 €/m2. 



 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /     /       /       /       /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:               

Nehlasoval:          

 

 

 K bodu č.7 – Miestne komunikácie - prerokovanie uznesenia č. 270/2022 

 

Poslanci uznesením č.270/2022 rozhodli o rekonštrukcii miestnych komunikácií „na stanici“ a 

„pod kostolom“.  V správnom konaní o vydanie stavebného povolenia na ich rekonštrukciu 

bolo vydané nesúhlasné stanovisko ŽSR s rekonštrukciou komunikácie „na stanici“ z dôvodu, 

že v súčasnosti prebieha modernizácia železničnej trate, ktorej ochranné pásmo sa nachádza 

v bezprostrednej blízkosti našej komunikácie, preto  obec upustila od ďalšieho konania. 

K rekonštrukcii komunikácie „pod kostolom“ mali výhrady občania, ktorí sa obávajú 

o narušenie statiky rodinného domu, okolo ktorého komunikácia prechádza, hlavne prejazdom 

ťažkých nákladných áut, ktoré budú prechádzať komunikáciou. Aj v tomto prípade obec 

upustila od ďalšieho konania. Starosta obce navrhol prijaté uznesenie č. 270, body c) a d) 

zrušiť. Návrh starostu poslanci jednomyseľne schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník   

a) prerokovalo uznesenie č. 270/2022, 

b) ruší body c) a d) uvedeného uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /     /       /       /       /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:               

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.8 – Prerokovanie prenájmu pozemkov Urbariátu v rómskej osade 

 

Poslanci začiatkom roka schválili odkúpenie urbárskych pozemkov v osade na budúcu 

výstavbu komunikácie k plánovanej výstavbe rodinných domov. Kúpna zmluva bola 

Okresným úradom v Poprade, katastrálnym odborom označená zo zákona za neplatnú 

a prevod pozemkov bol zrušený. Predseda Urbariátu a zároveň poslanec obecného 

zastupiteľstva pripravil  návrh nájomnej zmluvy na predmetné pozemky, o ktorom sa 

rokovalo. Poslanec Gallovič doporučil, aby Urbariát oslovil SPP ohľadom zápisu vecného 

bremena do listu vlastníctva, ak na pozemkoch viazne ťarcha – plynová strednotlaká prípojka. 

Obec pozemky prenájme až v prípade podávania žiadosti o NFP na miestne komunikácie, keď 

bude zverejnená výzva. 

 

Prijaté uznesenie: 



Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník   

a) prerokovalo prenájom pozemkov Urbariátu, pozemkového spoločenstva Vydrník  

v rómskej osade, 

b) schvaľuje budúci prenájom pozemkov Urbariátu, pozemkového spoločenstva 

Vydrník nachádzajúcich sa v k.ú. Vydrník v rómskej osade a to  parcela reg.“E“ č. 889 

o výmere 355 m2- trvalý trávny porast, parcela reg.“C„ č. 890/42 o výmere 130 m2- 

trvalý trávny porast a parcela reg.“C“ č. 890/43 o výmere 62 m2 - trvalý trávny porast  

v prípade podávania žiadosti  obce o NFP  na výstavbu nových miestnych 

komunikácií. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /     /      /     /       /       /       /       /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:               

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.9 -  Návrh na odkúpenie časti pozemkov pri bytovom dome na prístupovú 

miestnu  komunikáciu  

 

Poslanec Šabla predniesol na prerokovanie návrh žiadosti na odkúpenie pozemku o výmere 

254 m2 do vlastníctva obce od súkromných vlastníkov, na zriadenie prístupovej komunikácie 

k šesťbytovému domu súp. číslo 122. Bol vyhotovený geometrický plán na odčlenenie 

pozemkov, cenu za m2 stanovili na 10,00 EUR. Poslanci s návrhom súhlasili a odkúpenie 

pozemkov schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník   

a) prerokovalo návrh žiadosti na odkúpenie časti pozemkov pri bytovom    

           dome  v k.ú. Vydrník do vlastníctva Obce Vydrník,   

b) schvaľuje odkúpenie pozemkov, zameraných geometrickým plánom č.   

            54258421- 14/2022 vyhotoveným firmou Geoplus s.r.o., Levoča  

            overeným Okresným úradom Poprad 09.05.2022, v k.ú. Vydrník reg.“C“  

            číslo 153/20 o výmere 155 m2-zastavané plochy a nádvoria, parcely č.  

            153/19 o výmere 66 m2 – orná pôda a parc. č. 157/30 o výmere 33 m2-  

            orná pôda, spolu 254 m2 za kúpnu cenu 10,00 EUR/m2.  

  

Hlasovanie:  

  Barabas  Dická  Gallovič  Gurník  Kroščen   Kollár  Kukura   Slavkovský  Šabla  

Za:  /      /             /        /        /        /        /      /  

Proti:                    

Zdržal sa:               /                  

Neprítomní:                         

Nehlasoval:                    

 



K bodu č.10  Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2021  

 

Obecná kronikárka p. Viera  Gurníková predložila poslancom na schválenie návrh textu 

zápisu do obecnej kroniky za rok 2021. Poslankyňa Dická predniesla súhlasné stanovisko 

s obsahom zapísaných udalostí za uplynulý rok a vyjadrila názor, že po malých úpravách 

môže byť predložený text zapísaný do kroniky. Zápis by sa mal uskutočniť do prvého 

ustanovujúceho zasadnutia nového obecného zastupiteľstva. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje  zápis do obecnej kroniky za rok 2021.  

  

Hlasovanie:  

  Barabas  Dická  Gallovič  Gurník  Kroščen   Kollár  Kukura   Slavkovský  Šabla  

Za:  /      /       /      /        /        /        /        /      /  

Proti:                    

Zdržal sa:                    

Neprítomní:                            

Nehlasoval:                    

 

 

K bodu č.11  Správa kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Vydrník na roky 2023 – 

2025  

 

Starosta obce predložil poslancom na rokovanie návrh rozpočtu obce na budúci rok a ďalšie 

dva nasledujúce roky. Kontrolór konštatoval, že návrh rozpočtu je  vypracovaný v súlade so 

zákonom o rozpočtových pravidlách, je zostavený ako rozpočet vyrovnaný a bol vyvesený na 

úradnej tabuli obce na pripomienkovanie. Zameral sa na plánované investície a to výstavbu 

multifunkčného ihriska a obecného námestia. Starosta tiež plánuje rozšíriť kapacitu základnej 

školy na plne organizovanú školu aj s deťmi z Betlanoviec, ak by bol zrušený školský obvod 

v Hrabušiciach, čo nie je však také jednoduché. Prítomná zastupujúca riaditeľka základnej 

školy informovala poslancov, že financovanie 2. stupňa ZŠ je náročné a normatív na malý 

počet detí na 2. stupni nebude postačovať na financovanie platov učiteľov a prevádzku. 

Starosta povedal, že dôležité bude postaviť budovu, telocvičňu, vybudovať školskú jedáleň 

s kuchyňou a potom sa bude uvažovať o zabezpečení prevádzky. Kontrolór k návrhu rozpočtu 

vo svojej správe nemal žiadne námietky a odporučil ho poslancom schváliť. 

  

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník berie na vedomie správu kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu Obce Vydrník na roky 2023-2025.  

  

Hlasovanie:  

  Barabas  Dická  Gallovič  Gurník  Kroščen   Kollár  Kukura   Slavkovský  Šabla  

Za:  /      /       /      /        /        /        /        /      /  

Proti:                    

Zdržal sa:                    

Neprítomní:                            



Nehlasoval:                    

 

 

K bodu č.12  Schválenie rozpočtu Obce Vydrník na rok 2023 a návrhu rozpočtu na roky 

2024 - 2025  

  

Po krátkej diskusii k predloženému návrhu rozpočtu, týkajúcej sa hlavne navýšených položiek 

za tovary a služby v súvislosti so zvyšovaním cien energií, poskytovaných služieb a tovarov, 

poslanci nemali žiadne pozmeňujúce návrhy a rozpočet jednomyseľne schválili na rok 2023 

a zobrali na vedomie rozpočet na roky 2024 a 2025. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník   

a) schvaľuje rozpočet Obce Vydrník na rok 2023,  

b) berie na vedomie  návrh rozpočtu Obce Vydrník na roky 2024 - 2025.  

  

Hlasovanie:  

  Barabas  Dická  Gallovič  Gurník  Kroščen   Kollár  Kukura   Slavkovský  Šabla  

Za:  /      /       /      /        /        /        /        /      /  

Proti:                    

Zdržal sa:                    

Neprítomní:                            

Nehlasoval:                    

 

 

K bodu č.13  Prerokovanie financovania drevených sôch a krížovej cesty  

  

Starosta informoval, že pred vchodom do cintorína boli na betónových podstavcoch osadené 

dve drevené sochy anjelov a dve drevené sochy sú umiestnené na prízemí Obecného domu. 

Boli vyrobené majstrom z Oravy a ich cena je 250 EUR/ks. Poslanci schválili ich preplatenie 

z rozpočtu obce. Taktiež teraz rozhodli o tom, že na zaplatenie pripravovanej Krížovej cesty 

na prenajatých pozemkoch z obce až k jánovskému krížu sa nenašlo dosť sponzorov, ktorí si 

mali adoptovať jednotlivé zastavenia, preto poslanci rozhodli o financovaní z rozpočtu obce 

a to vo výške 2800-3000 EUR. Cena jedného zastavenia bola plánovaná na cca 200 EUR. 

O posvätenie vytvoreného diela požiadal starosta obce pána farára Mgr. Kaníka, dňa 28. 

októbra 2022 na sviatok sv. Šimona a Júdu, patrónov nášho kostola. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje  

a) vybudovanie krížovej cesty na prenajatých pozemkoch v zmysle Zmluvy 

o nájme č. 002/2022 s prenajímateľom Urbariátom, pozemkovým 

spoločenstvom Vydrník,  

b) financovanie krížovej cesty v hodnote 3 000,00 EUR z rozpočtu obce,  

c) financovanie štyroch kusov drevených sôch v hodnote 1000,00 EUR.  

  

Hlasovanie:  



  Barabas  Dická  Gallovič  Gurník  Kroščen   Kollár  Kukura   Slavkovský  Šabla  

Za:  /      /       /      /        /        /        /        /      /  

Proti:                    

Zdržal sa:                    

Neprítomní:                            

Nehlasoval:                    

 

 

K bodu č.14  -  Prerokovanie vyjadrenia obce k návrhu usporiadania cestnej siete 

v súvislosti s modernizáciou železničnej trate Žilina-Košice  

  

V súvislosti s rekonštrukciou a modernizáciou železničnej trate sa plánuje posunúť železničnú 

trať s mostom bližšie k obci, čím dôjde k vyradenie cesty III,triedy  č.3071, smerom na 

Spišský Štiavnik z cestnej siete a stane sa miestnou komunikáciou pre chodcov a cyklistov. 

Poslanci so spracovaným návrhom nesúhlasia a žiadajú zachovať túto komunikáciu pre 

záchranné zložky a zachovať ju s takými parametrami, aké má teraz. 

  

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník poveruje starostu obce odoslať firme Valbek SK, 

spol.s.r.o.,  Žilina nesúhlasné stanovisko k vypracovanému návrhu nového usporiadania 

cestnej siete v súvislosti s modernizáciou železničnej trate, z dôvodu požiadavky obce o 

zachovanie podjazdu na ceste č. III/3071 v smere od obce Spišský Štiavnik do obce Vydrník 

so súčasnými parametrami.   

  

Hlasovanie:  

  Barabas  Dická  Gallovič  Gurník  Kroščen   Kollár  Kukura   Slavkovský  Šabla  

Za:  /      /       /      /        /        /        /        /      /  

Proti:                    

Zdržal sa:                    

Neprítomní:                            

Nehlasoval:                    

 

 

K bodu č.15  Schválenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva  Obce Vydrník  

  

Starosta poďakoval prítomným poslancom za prácu pre obec počas celého volebného obdobia 

a navrhol, aby poslancom bola vyplatená odmena za ich činnosť nad rámec schválených 

bežných odmien za účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Poslanec Gallovič 

a Barabas s vyplatením odmien nesúhlasili, no napokon bola navrhnutá výška odmeny 400 

EUR pre každého poslanca.  

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje jednorazovú odmenu poslancom Obecného 

zastupiteľstva Obce Vydrník  vo výške 400,00 EUR/osobu  nad rámec platného sadzobníka 

odmien, ktoré budú vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac október 2022.  

  



Hlasovanie:  

  Barabas  Dická  Gallovič  Gurník  Kroščen   Kollár  Kukura   Slavkovský  Šabla  

Za:  /      /             /        /        /        /        /      /  

Proti:           /              

Zdržal sa:                    

Neprítomní:                            

Nehlasoval:                    

 

 

K bodu č.16  Rozpočtové  opatrenia č.4  

  

Starosta obce predložil na schválenie poslancom aj pripravené rozpočtové opatrenie na zmenu 

rozpočtu obce aj rozpočtovej organizácie v roku 2022. Bolo navýšené čerpanie príjmov 

a z toho dôvodu sa navýšili aj výdavky. Celkový schodok rozpočtu nebol zvýšený. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje rozpočtové opatrenia č.4  

  

Hlasovanie:  

  Barabas  Dická  Gallovič  Gurník  Kroščen   Kollár  Kukura   Slavkovský  Šabla  

Za:  /      /       /      /        /        /        /        /      /  

Proti:                    

Zdržal sa:                    

Neprítomní:                            

Nehlasoval:                    

 

 

K bodu č. 17 – Záver 

 

V krátkej diskusii sa poslanec Kukura pýtal na aktuálny stav rozpracovaného dodatku č. 2 

k Územnému plánu obce Vydrník, starosta informoval, že sa spracovávajú pripomienky 

občanov a upravený sa predloží na prerokovanie. 

Poslanec Barabas poukázal na porušovanie zákazu fajčenia na autobusových zastávkach 

mládežou a na hranie sa detí s loptou na konečnej zastávke autobusu v obci. Vyjadril názor, 

že sa môže stať to, že autobus nebude chodiť až do obce len na stanicu ak bude ohrozovaný 

loptou a zaparkovanými autami na kraji cesty. 

 

Rokovanie poslancov bolo potom ukončené o 21.55 hod. Starosta poďakoval prítomným za 

účasť na rokovaní. 

 

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  20.10.2022        ............................................................                                                                     
 

 

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

         Mgr. Jozef  Bizoň, starosta obce 

  



 

Zápisnicu overili:   Bc. Peter Gurík     ………………………….. 

                                Peter Gallovič      ………………………….. 

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

 


