Uznesenie č. 18/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku,
konaného dňa 12.06.2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
A) Berie na vedomie
1. Správu starostu obce o činnosti obecného úradu za uplynulé obdobie.
2. Správu kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2013
3. Správu referentky k ročnému rozboru hospodárenia obce a Záverečnému účtu za rok 2013.
4. Správu nezávislého audítora k vykonanému audítu individuálnej účtovnej závierky
k 31.12.2013.
5. Žiadosť Štefana Fedáka- FEDAK PLUS s.r.o., Hrabušice, prevádzka Vydrník 91, o opravu
strechy.
B) Schvaľuje
1. Záverečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.
2. Úprava rozpočtu obce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č.2.
3. Prenájom obecnej budovy súp.č.98 na základe žiadosti Kataríny Wachovej, bytom
Uherova 2911/39, 058 01 Poprad, za účelom poskytovania služieb v potravinárskej
oblasti občanom obce. Výška mesačného nájomného je 70,00 eur, plus záloha na
energie.
4. Vysporiadanie pozemkov zameraných geometrickým plánom, parc.č.890/59 o výmere
87m2 a 890/58 o výmere 251 m2, odčlenených od parciel č. 890/1 a 890/10, ktoré užíva
viac ako desať rokov Emil Kroščen s manželkou Anetou Kroščenovou, tr.bytom
Vydrník č.20, formou osvedčenia o vydržaní. Obci zaplatia za každý m2 5,00 eur.
5. Neuplatňovanie programového rozpočtu obce od roku 2014.
6. Zmenu účinnosti VZN Obce Vydrník č.3/2013 o užívaní verejnej kanalizácie
a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Vydrník, a to od 1.1.2014.
7. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na splátku istiny úverov v roku 2014.
8. Vypracovanie Prevádzkového poriadku pre vodovod a kanalizáciu v obci Vydrník
v sume 4035,00 eur.
C)Prerokovalo
1. Plat starostu obce a rozhodlo ponechať ho vo výške základného platu bez navýšenia
s platnosťou od 1.1.2014, podľa § 3, ods.1 zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 253/1994 Zb o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
2. Plat obecnej kontrolórky podľa § 18c, ods.1 a 2 zák.č. 369/2004 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. s účinnosťou od
1.1.2014.
D) Ukladá
1. Premerať spád odvodňovacieho kanála za záhradami časti obce „stanica“.
Termín: do ďalšieho zasadnutia OZ
Zodpovedný: starosta obce

Za - hlasovali:
Milan Barabas, Ing. Peter Slavkovský, Helena Žoldáková, Ladislav Kollár, Antónia Malá
Proti – hlasovali: 0
Hlasovania sa zdržali: 0
Návrhová komisia:

Antónia Malá
Helena Žoldáková
Ladislav Kollár
Overovatelia zápisnice : Ladislav Kollár
Helena Žoldáková
Antónia Malá
Zapisovateľka: Darina Lesnická
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Vo Vydrníku 12.06.2014

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

