Uznesenie č. 12/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku,
konaného dňa 14.12.2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
A) Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z ostatného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Správu starostu obce o činnosti obecného úradu za uplynulé obdobie.
3. Správu kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2013-2015.
4. Správu kontrolórky obce o vykonaných kontrolách v r.2012.
5. Plán kontrolnej činnosti na rok 2013.
6. Vnútornú smernicu účtovania opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období.
7. Vnútornú smernicu pre tvorbu a účtovanie opravných položiek.
B) Ruší
1. Bod C ) Schvaľuje, ods.2) Uznesenia OZ vo Vydrníku č. 11/2012 zo dňa 23.10.2012 –
cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody na rok 2013 vo výške 0,68 €/m3.
C) Schvaľuje
1. Dodatok č.1 k VZN obce Vydrník č.1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009 a ďalšie zdaňovacie obdobia.
2. VZN obce Vydrník č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia.
3. VZN obce Vydrník č. 2/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia.
4. VZN obce Vydrník č.3/2013 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými
vodami na území obce Vydrník.
5. Sadzobník cien služieb poskytovaných obcou Vydrník.
6. Zmenu schváleného rozpočtu obce na rok 2012 rozpočtovým opatrením č.2.
7. Finančný a programový rozpočet na rok 2013 a návrh rozpočtu na roky 2014 a 2015.
8. Použiť prostriedky rezervného fondu v roku 2012 na splátky istiny.
9. Dodatok č.1/2013 k Zmluve o dielo č. 113/2010 odbornej pomoci pre výkon správy
majetku verejnej kanalizácie.
10. Prenájom obecného domu súp.č. 98 vo vlastníctve obce na prevádzkovanie výroby jedál
(Pizzeria) pre p. Ľudmilu Rothovú, Moyzesova 3284/4, 058 01 Poprad, za mesačný prenájom

vo výške 50,00 eur.
11. Ročnú odmenu kontrolórke obce vo výške 200,00 eur.

D) Prerokovalo
1. Plat starostu obce a rozhodlo ponechať ho vo výške základného platu bez navýšenia podľa
§3 ods.1 zákona č.154/2011 ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.

Za - hlasovali:
Milan Barabas, Ing. Peter Slavkovský, Helena Žoldáková, Mgr. Zuzana Vallušová ,
Antónia Malá, Ladislav Kollár, Ing. Ladislav Dický.
Proti – hlasovali: 0
Hlasovania sa zdržali: 0
Návrhová komisia: Milan Barabas
.....................................
Mgr. Zuzana Vallušová .......................................
Helena Žoldáková
......................................
Overovatelia zápisnice : Milan Barabas
......................................
Mgr. Zuzana Vallušová ..................................
Zapisovateľka: Mgr. Darina Lesnická
......................................

Vo Vydrníku 14.12.2012

........................................
Peter Slobodník
starosta obce

