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Vydrník

č.55

______________________________________________________________________________
číslo: 3/2015

Vo Vydrníku 03.09.2015

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 4. riadneho/ mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného dňa 03.09.2015 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku .
Prítomní :
Peter Slobodník – starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva : ..................................................................................
Milan Barabas
...................................................................................
Martin Barabas
...................................................................................
Ing.Ladislav Dický
.............................................................................
....................................................................................
Ladislav Kollár
...................................................................................
Ing. Rastislav Skokan
...................................................................................
...................................................................................
Ing. Peter Slavkovský, Peter Gapčo - ospravedlnení
Neprítomní-ospravedlnení:
............ ....................................................................
Ostatní prítomní :
podľa prezenčnej listiny
...................................................................................
Predsedajúci oznámil,že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci
poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto písomne a včas pozvaní. Ďalej konštatuje , že
z celkového počtu 7 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 5 poslancov Obecného
zastupiteľstva vo Vydrníku, teda zasadanie obecného zastupiteľstva je v zmysle §2 odst.2 Zákona NR
SR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.
PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti obecného úradu
5. Plán rozvoja obce
6. Zateplenie budovy obecného úradu
7. Návrh VZN o určení výšky príspavku na činosť školy a šk.zariadenia č.2/2015
8. Zmena rozpočtu obce
9. Ostatné
10. Záver

Ad.1) Starosta obce, Peter Slobodník, zvolal poslancov na
zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré otvoril a viedol. Privítal všetkých prítomných pozvaných poslancov OZ
a zahájil pracovné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prítomných bolo 5 poslancov
z celkového počtu 7 poslancov , neúčasť poslanca Petra Slavkovského a Petra Gapča pre
pracovné zaneprázdnenie bola ospravedlnená.
Prednesený program jednania poslanci doplnili o štyri samostatné body, a to:
- prerokovanie možnosti čerpania úveru,
- správa o činnosti kontrolórky za I.polrok 2015,
- malé obecné služby § 12,
- prejednanie platu starostu obce.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje program rokovania s navrhnutými
zmenami.
Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: Slavkovský, Gapčo
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti obecného úradu
5. Plán rozvoja obce
6. Zateplenie budovy obecného úradu
7. Návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a šk. zariadenia č.2/2015
8. Zmena rozpočtu obce
9. Prerokovanie možnosti čerpania úveru
10. Správa o činnosti kontrolórky za I. polrok 2015
11. MOS- § 12
12. Prerokovanie platu starostu obce
13. Záver
Ad.2) - do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednomyseľne schválení poslanci : Milan
Barabas, Ladislav Kollár, Martin Barabas,
- za overovateľov zápisnice Milan Barabas, Ladislav Kollár a Martin Barabas,
- za zapisovateľku bola určená Darina Lesnická
Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: Dický, Gapčo

Ad.3) Kontrolou uložených uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ bolo
zistené:

Uznesenie č.13/b/2015: nebolo splnené
Uznesenie č.14/b/2015: úloha sa neplnila
Uznesenie č.15/2015:
a) zoznam daňových dlžníkov bol spracovaný a v súlade s § 52 zák.č.563/2009 Z.z. o správe
daní v z.n.p. (zverejnenie nad 160 eur dlžnej sumy). Zoznam bol vyvesený na úradnej tabuli
obce a na internetovej stránke obce. Obecný spravodajca zatiaľ nebol vydaný, zoznam bude
zverejnený v najbližšom pripravovanom čísle.
b) doteraz nebol spracovaný súbor opatrení na zníženie pohľadávok obce
c) do t.č. bolo zrevidované jedno VZN a to VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, na
dnešné zasadnutie starosta obce predkladá návrh VZN o poplatkoch rodičov za materskú
školu a školský klub detí
Uznesenie 17/2015: doteraz nebolo splnené
Uznesenie č.19/2015: nebolo spracované komplexné vyčíslenie sumy na opravu priestorov
COOP Jednoty vo vlastníctve obce.
Uznesenie č.29/2015: PHSR bol zhotoviteľom spracovaný do stanoveného termínu
Uznesenie č.30/2015: starosta obce konzultoval so zástupcami firmy Brantner likvidáciu
skládky odpadu v rómskej osade, no pre neprístupný terén sa obec do projektu na likvidáciu
skládok komunálneho odpadu nezapojila. Odpad budú odstraňovať uchádzači o zamestnanie,
ktorí v obci odpracovávajú dávky v hmotnej núdzi a to tak, že odpad budú nakladať do vriec
a tieto bude obec kontajnermi vyvážať z obce na vlastné náklady. Poslanec Barabas M.
argumentoval tým, že v obci sú aj iné skládky odpadu, napr. tzv. bagrisko, ďalej skládky za
ČOV I. v časti obce „stanica“ a pod. a na základe toho, poslanci poverili starostu zmapovať
skládky v celej obci a podľa možnosti zapojiť obec do projektu v 2. kole.
Uznesenie č.33/2015: v tomto čase sa popraskaná krytina zo schodiska odstráni tak, aby
ostala len pôvodná dlažba, v budúcom roku, ak nám bude schválená žiadosť na zateplenie
celej budovy obecného úradu, obec z vlastných prostriedkov postaví prístavbu so zastrešením
schodiska a kompletná stavba bude zateplená.
Uznesenie č.34/2015: dorozumievací systém príde predstaviť p.Slodičák z DHZ v Spišskom
Štiavniku v termíne, ktorý dohodne s ním starosta obce.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. berie na vedomie informáciu starostu o plnení uznesení z 2. zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: Slavkovský, Gapčo

Ad.4) Starosta obce oboznámil poslancov s tým, čím sa v poslednom období zaoberal a akú
činnosť vykonával od posledného zasadnutia OZ:
- Ing. Kubičko spracoval pre obec na roky 2014-2020 Plán rozvoja obce (PHSR)
v ktorom zapracoval strategické ciele obce týkajúce sa napr. využitie miner. prameňa,
rozvoja kultúry a športu, zabezpečenie lekárskej starostlivosti, oprava komunikácií,
verejného osvetlenia, rozhlasu, rozvoj turistiky, cyklotrasy, kultúrnych tradícií a i.
-ako podklad bol použitý aj prieskum medzi občanmi na web-stránke obce,
- obec uzatvárala so žiadateľmi o napojenie na verejný vodovod zmluvy na odber vody
z verejného vodovodu, následne P.Handula montoval vodomery do vodomerných

šácht,
zasadala komisia ROEP, ktorá riešila nové zameranie a zakreslenie vodných tokov
v k.ú. Vydrník, súvisiace tiež s reguláciou Hrabušického potoka a výrubu topoľov na
brehu potoka,
- projekt „Regulácia Hrabušického potoka v rómskej osade“ finišuje, robia sa posledné
ukončovacie práce na stavbe, v tomto týždni firma položí asfaltovú pokrývku na časť
miestnej komunikácie v blízkosti mostného telesa
ponad Hrabušický potok
a v mesiaci september 2015 sa začne proces kolaudácie stavby,
- starosta spomenul prácu uchádzačov o zamestnanie, ktorí odpracovávajú v obci
aktivačný príspevok alebo pracujú na § 52, ktorí počas leta kosili priekopy okolo št.
cesty smerom do Kaštieľa a odpratávali z nich trávu a kríky.
Poslanec L.Dický sa pýtal, kedy sa bude rekonštruovať komunikácia smerom
k Hrabušiciam, na čo starosta odpovedal, že by to malo byť uskutočnené z VÚC
Prešov, ale nevie kedy.
-

Prijaté uznesenie:
Správu starostu obce zobrali poslanci na vedomie.
Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: Slavkovský, Gapčo

Ad.5)
Starosta obce predniesol poslancom vypracovaný návrh aktualizácie Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce vypracovaný Ing. Kubičkom na roky 2015-2020,
v ktorom spracovateľ, aj na základe vyplnených dotazníkov občanmi, zapracoval plány
a ciele , ktorými sa bude obec v nasledujúcich rokoch vyvíjať. Poslanci sa pýtali aj na
komunitné centrum, ktoré bolo v Pláne zahrnuté, na čo starosta odpovedal, že to už bolo pred
časom aj predmetom jednania s P. Pollákom, zástupcom pre rómske komunity. Iné
pripomienky poslanci nemali a predložený návrh aktualizácie PHSR jednomyseľne schválili.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Vydrník na obdobie 2015-2020
Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: Slavkovský, Gapčo

Ad.6) Starosta informoval poslancov o zámere obce podať žiadosť na Environmentálny fond
MŽP SR a žiadať o pridelenie prostriedkov na zateplenie budovy obecného úradu v rámci
výzvy o NFP z fondov EÚ s 5% spoluúčasťou obce. V rámci projektu môže obec žiadať max.
200 tisíc eur a žiadosti sa podávajú do 09.októbra 2015. Žiadosť spracováva Ing. Božoň
v spolupráci s firmou, ktorá spracováva proj. dokumentáciu , tepelný audit a ostatné
náležitosti stavby. Poslanci zobrali informácie na vedomie a bez pripomienok jednomyseľne

schválili postup obce pri podávaní žiadosti o NFP.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje podanie žiadosti obce na zateplenie budovy
obecného úradu na Environmentálny fond MŽP SR.
Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: Slavkovský, Gapčo
Ad.7) Starosta obce predložil návrh VZN obce o určení výšky mesačného príspevku rodičov
Na činnosť materskej školy a školského klubu. Doteraz bola výška poplatku za MŠ 7,00
eur/mesiac a za ŠK 1,00 euro/mesiac. Poslanec Dický navrhol zvýšiť poplatok o 5 %, za
zvýšenie poplatku bol aj poslanec Skokan. Ostatní poslanci tiež boli toho názoru, že výška
poplatku je nízka a nekorešponduje s ostatnými cenami a treba ju zvýšiť. Nakoniec rozhodli,
že poplatok sa zvýši na 10,00 eur/mesiac a výška poplatku za školský klub ostane nezmenená.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Vydrník
č.2/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.
Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: Slavkovský, Gapčo

Ad.8) Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie rozpočtové opatrenie č.1 s návrhom
zmien úpravy rozpočtu. Zmeny sa týkajú kapitálových výdavkov, kde obec bude mať
výdavky vo výške 22 tis. eur ako spoluúčasť obce na projekte „Regulácia Hrabušického
potoka v rómskej osade. V bežných výdavkoch sa jednalo o presun financií na úhradu
projektovej dokumentácie na prístavbu schodiska k budove obecného úradu, za vypracovanie
PHSR, za vypracovanie tepelného auditu k žiadosti o NFP na zateplenie budovy obecného
úradu a i. V schválenom rozpočte na rok 2015 sa s týmito výdavkami nepočítalo. Poslanci
s predloženým návrhom jednomyseľne súhlasili.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č.1/2015
Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: Slavkovský, Gapčo

Ad.9) Prvým z doplnených bodov programu bola možnosť obce čerpať krátkodobý úver na
preklenutie časového nesúladu v súvislosti s poslednou platbou projektu „Regulácia
Hrabušického potoka v rómskej osade“, ktorú musí vopred uhradiť obec z vlastných zdrojov
a až po schválení žiadosti nám bude táto posledná čiastka refundovaná SAŽP. Obec teda bude
potrebovať naraz uhradiť cca 30 tisíc eur, čo v prípade ak sa nebude plniť rozpočet príjmov
bude musieť prijať krátkodobý úver ako finančnú operáciu na úhradu kapitálových výdavkov.
Poslanci s predloženým návrhom starostu obce súhlasili, a prijali uznesenie nasledujúceho
znenia:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku prerokovalo možnosť čerpania úveru na preklenutie
časového nesúladu pri financovaní poslednej platby projektu „Regulácia Hrabušického
potoka v rómskej osade“.
Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: Slavkovský, Gapčo

Ad.10) Na základe Plánu činnosti obecnej kontrolórky na I.polrok 2015 predniesla
kontrolórka obce, p. D. Jankovičová správu z vykonaných kontrol. Kontroly sa týkali :
-kontroly obecných pokladní,
-kontroly tvorby rezervného a sociálneho fondu obce,
-kontroly registrácie a využívania elektron. kontraktačného systému,
-kontroly vydaných rozhodnutí obce na daň z nehnuteľností, TKO, psov a vymáhanie
nedoplatkov.
Kontrolami neboli zistené nedostatky, ale dôraz treba dať na účinnejšiu evidenciu
a vymáhanie nedoplatkov od daňových dlžníkov, pretože tam sú ešte nedostatky v neskorom
zasielaní rozhodnutí obce daňovníkom a potom je krátky čas v kalendárnom roku na
vymáhanie nedoplatkov. Neplatičom obec zasiela upomienky, iný spôsob vymáhania
neuplatňuje. Starosta obce sľúbil nápravu a osobnú angažovanosť v tomto probléme. Poslanec
Skokan predniesol požiadavku, aby pred každým zasadnutím obecného zastupiteľstva
poslanci dostali informáciu o výške uhradených pohľadávok a stave neplatičov v obci, a či na
základe dohodnutých opatrení sa výber daní a poplatkov v obci v danom období zlepšil.
Poslanci správu kontrolórky zobrali na vedomie.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu obecnej kontrolórky
k vykonaným kontrolám v prvom polroku 2015.
Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: Slavkovský, Gapčo
Ad. 11) Starosta obce a koordinátorka M.Slavkovská informovali poslancov o zamestnávaní
uchádzačov o zamestnanie podľa § 12 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Ak UoZ podpíše s ÚPSVaR v Poprade

dohodu o odpracovaní min. 64 hodín mesačne pre obec, dostane aktivačný príspevok vo
výške 63,07 eur ako pomoc k dávke v hmotnej núdzi. V obci je cca 50 občanov, ktorí by
mohli túto pomoc k dávke využiť, je potrebné už len výber obce schváliť úradom práce.
Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie informáciu starostu obce
o zamestnávaní evidovaných uchádzačov o zamestnanie podľa § 12 zák.č.417/2013 o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: Slavkovský, Gapčo

Ad. 12)
Poslanci aj v tomto roku prerokovali výšku platu starostu obce, ktorý sa zmenil na základe
zmeny priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2014, zverejnenej ŠÚ SR dňa
06.3.2015 vo výške 858 eur. Priemerná mzda vynásobená koeficientom podľa počtu
obyvateľov obce 1,98 určuje aktuálnu výšku platu starostu obce na ktorý má nárok spätne od
01.01.2015 a to po zaokrúhlení na celé eurá vo výške 1 699 eur. Poslanci plat starostu
ponechali v základnej výške bez navýšenia a prijali nasledovné uznesenie:
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku prerokovalo plat starostu obce a ponechalo ho
v zákonom stanovenej výške.
Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: Slavkovský, Gapčo

Ad.13)
Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. Zasadnutie OZ bolo ukončené
o 23.00 hod.
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 03.09.2015

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

…………………………………….
Peter Slobodník, starosta obce
Zápisnicu overili: Milan Barabas
Ladislav Kollár
Martin Barabas

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

