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

 

číslo: 3/2015                                                                  Vo Vydrníku 19.05.2015 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu  3. riadneho/ mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  

vo Vydrníku,  konaného dňa  19.05.2015 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku . 

 
P r í t o m n í  :                                             Peter Slobodník – starosta obce 

Poslanci Obecného zastupiteľstva :  .................................................................................. 

         Milan Barabas  

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

                                                                     Martin Barabas 

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

     - 

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

                                                                     Ing. Peter Slavkovský 

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

                                                                     Ladislav Kollár 

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

                                                                     Ing. Rastislav Skokan 

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

                                                                    - 

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

                                                                    Ing. Ladislav Dický, 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. 
 

P R O G R A M : 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 3.  Správa o činnosti obecného úradu 

 4. Správa ekonómky k Záverečnému účtu a celoročnému hospodáreniu za rok 2014 

 5. Správa kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2014 

 6. Správa audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 

 7. Schválenie Záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce za rok 2014 

 8. Schválenie návrhu VZN č.1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

 9. PHSR  Obce Vydrník na ďalšie obdobie 

10. Schválenie výšky poplatku za montáž vodomerov odberateľov 

11. Projekt – likvidácia čiernych skládok odpadu 

12. Projekt –prekrytie vonkajšieho schodiska do budovy obecného úradu 



13. Ostatné 

14. 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 Ladislava Dického pre pracovné 

zaneprázdnenie a Petra Gapča z rodinných dôvodov bola ospravedlnená. 

Prednesený program jednania poslanci doplnili o tri samostatné body, a to: 

- prejednanie plnenia uznesení OZ, 

- informácia starostu o uchádzanie sa o prostriedky EÚ v projekte „Ochrana zdravia 

rómskej komunity v obci Vydrník“ 

- vymenovanie členov kultúrno-športovej komisie pri obecnom zastupiteľstve. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje program rokovania s navrhnutými 

zmenami. 

 

Hlasovanie:  za : 5 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: Dický, Gapčo 

Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

      3.  Správa o činnosti obecného úradu 

      4. Kontrola plnenia uznesení 

      5. Správa ekonómky k Záverečnému účtu a celoročnému hospodáreniu za rok 2014 

      6. Správa kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2014 

      7. Správa audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 

      8. Schválenie Záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce za rok 2014 

      9. Schválenie návrhu VZN č.1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

    10. PHSR  Obce Vydrník na ďalšie obdobie 

    11. Schválenie výšky poplatku za montáž vodomerov odberateľov 

    12. Projekt – likvidácia čiernych skládok odpadu 

    13. Projekt – „Ochrana zdravia rómskej komunity v obci Vydrník“ 

    14. Projekt –prekrytie vonkajšieho schodiska do budovy obecného úradu 

    15. Finančný príspevok pre DHZ v Spišskom Štiavniku 

    16. Vymenovanie členov kultúrno-športovej komisie pri OZ  

    17. Záver 

 

 

 

Ad.2) - do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednomyseľne schválení poslanci :  Milan  

            Barabas, Rastislav Skokan, Martin Barabas,   

- za overovateľov zápisnice Milan Barabas, Rastislav Skokan a Martin Barabas,  

- za zapisovateľku bola určená Darina Lesnická  

 

Hlasovanie:  za : 5 

                     proti: 0 



                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: Dický, Gapčo 

 

 

Ad.3) Starosta obce oboznámil poslancov s tým, čím sa v poslednom období zaoberal a akú 

činnosť uskutočňoval od posledného zasadnutia OZ: 

- listom dňa 6.3.2015 bolo obci doručené Rozhodnutie o schválení Žiadosti o NFP 

z operačného programu Životné prostredie, prioritná os č.2 – Ochrana pred povodňami 

na stavbu „Regulácia Hrabušického potoka v rómskej osade“, výška NFP je 

419 566,07 eur, spoluúčasť obce vo výške 5% z oprávnených výdavkov vo výške 

441 648,49 eur je vo výške 22 082,40 eur. V súčasnosti sa rozbiehajú práce na jej 

realizácii-vytyčovanie inžinierskych sietí a pod. Stavba má byť ukončená  do konca 

augusta 2015, 

- ekonómka spracovávala Záverečný účet obce Vydrník a hospodárenie v roku 2014, 

k čomu kontrolórka obce vypracovala svoje stanovisko. Individuálnu účtovnú 

závierku obce za rok 2014 overila audítorka, Ing. Kutková, ktorá poslala Obecnému 

zastupiteľstvu vo Vydrníku svoje vysvetľujúce stanovisko. 

Správu starostu obce zobrali poslanci na vedomie. 

 

 

Ad.4) Kontrolou uložených uznesení  prijatých na  predchádzajúcom  zasadnutí OZ bolo 

zistené: nebolo skontrolované a vyhodnotené plnenie predchádzajúcich úloh z ostatných 

obecných zastupiteľstiev, napr. spôsob vymáhania pohľadávok, hrubý rozpočet na 

rekonštrukciu priestorov v budove COOP Jednoty atď. 

Uznesenie č.13/b/2015:  plnenie pokračuje 

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) starosta obce prečítal zoznam všetkých VZN obce, ktoré sú t.č. v platnosti, sú to: 

VZN 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

VZN 3/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska 

VZN 1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO 

VZN 1/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie pov.šk.dochádzky 

VZN 2/2012 o územnom pláne obce 

VZN 3/2012 o symboloch obce 

VZN 1/2013 o výške dotácie na financovanie orig.kompetencií v školstve 

VZN2/2013 o výške príspevku rodiča na školu a šk.zariadenia 

VZN 3/2013 o verejnej kanalizácii a nakl.s odpadmi 

- uvedené VZN sa budú prehodnocovať a  aktualizovať  priebežne počas roka podľa 

aktuálnej potreby, poslanci navrhli doplniť aj ďalšie, napr. o predajných miestach, 

o poskytovaní soc.služieb, prítomným Jozefom Bizoňom bol podaný návrh, aby bolo 

prijaté VZN o miestnych komunikáciách, aby upravovalo potrebu opráv 

a rekonštrukcie miestnych komunikácií v miestnych častiach, v súčasnosti najmä 

v časti „stanica“, kde cestu ničí drevospracujúca firma, ktorá má prevádzku v areále 

bývalej píly vo Vydrníku,  na čo mu bolo odpovedané, že obec asi pred dvoma rokmi 

cestu opravila, teraz je prioritou uskutočniť stavbu „Rekonštrukcia splaškovej 



kanalizácie a výstavba dažďovej kanalizácie“ a až potom sa bude môcť 

zrekonštruovať miestna komunikácia nielen v tejto časti obce. 

d) otvorenie predajne COOP Jednota v našej obci nebolo vyriešené, je to záležitosťou COOP 

Jednoty SD, po písomnej intervencii starostu obce bolo vydané stanovisko, že nezáujem 

pracovať v obchode je zapríčinený nízkym ohodnotením pracovníčok. 

Uznesenie 17/2015: doteraz nebolo splnené 

Uznesenie č. 18/2015: obec sa v stanovenom čase zaregistrovala v Elektronickom 

kontraktačnom systéme  ako odberateľ. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č.19/2015: nebolo spracované komplexné vyčíslenie sumy na opravu priestorov  

                                   COOP Jednoty vo vlastníctve obce. 

 

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 

(5/5). 

 

 

 

Ad.5) Ekonómka, D. Lesnická,  predniesla prítomným Záverečný účet obce za rok 2014, 

rozbor čerpania príjmov a výdavkov, tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, 

bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách 

a finančné usporiadanie vzťahov so štátnym rozpočtom a rozpočtovou organizáciou. 

Konštatovala, že hospodárenie obce bolo prebytkové. Prebytok hospodárenia vo výške 

10 606,76 eur bude predmetom tvorby rezervného fondu obce. Správu ekonómky zobrali 

poslanci na vedomie (5/5). 

 

 

 

Ad.6) Kontrolórka obce, p.Jankovičová, k spracovanému Záverečnému účtu obce za rok 2014 

pripravila a predniesla prítomným svoje stanovisko, v ktorom rozobrala čerpanie rozpočtu 

príjmov a výdavkov v roku 2014, plnenie rozpočtu bežného a kapitálového, zhodnotila 

úverové zaťaženie obce, venovala sa stavu a výške pohľadávok obce aj záväzkov obce a pod., 

a doporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. Poslanci stanovisko kontrolórky zobrali na vedomie (5/5). 

 

 

 

Ad.7)  Obec má povinnosť overovať individuálnu účtovnú závierku každoročne audítorom. 

Na základe zmluvy audit IÚZ vykonala Ing. Kutková Veronika, ktorá po kontrole účtovných 

dokladov, interných smerníc a ostatných relevantných podkladov vypracovala pre Obecné 

zastupiteľstvo vo Vydrníku správu o vykonanom audite. Túto správu poslanci zobrali na 

vedomie (5/5). 

 

 

 

 

Ad.8) Po oboznámení sa so Záverečným účtom obce za rok 2014 a všetkými súvisiacimi 

správami poslanci nemali žiadne výhrady voči hospodáreniu obce. 

Záverečný účet a celoročné hospodárenie schválili bez výhrad. 

 

Hlasovanie:  za : 5 



                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: Dický, Gapčo 

 

 

 

Ad.9)  Poslanci,  po preštudovaní návrhu VZN Obce Vydrník o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce na základe zmeny zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p. , § 7  a ďalších príslušných zákonov týkajúcich sa štátnej pomoci, 

hazardných hier, podpory športu a pod. po vzájomnej konfrontácii doplnili v čl.3 

Kompetencie pri schvaľovaní dotácií bod 2 výšku dotácie, ktorú môže schváliť starosta obce 

bez schvaľovania v obecnom zastupiteľstve. Táto výška bola dohodnutá na sumu max. 100,00 

eur/ jednorazový príspevok,  max. však 200,00 eur /ročne. Dotáciu vyššiu ako 200,00 eur 

schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Po doplnení výšky dotácie poslanci prijali nasledovné 

uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje VZN Obce Vydrník č.1/2015 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie:  za : 5 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní: Dický, Gapčo 

 

 

 

Ad.10)  Starosta obce predniesol prítomným informáciu o PHSR obce Vydrník 

vypracovaného v roku 2004, ktorý je potrebné prepracovať na ďalšie obdobie vývoja obce, 

a to na programovacie obdobie rokov  2014-2021. Tento dokument by mal obsahovať vízie do 

budúcnosti, smer akým sa bude obec rozvíjať, čo je pre obec prioritné  a pod. Bude slúžiť ako 

podklad k žiadostiam o pridelenie finančných prostriedkov z európskych fondov na rozvoj 

obce a pod. Poslanci určili, aby starosta obce zabezpečil jeho spracovanie do 31.8.2015 

projektantmi Ing. Kubičkom a Kurucom, ktorí nám tento PHSR spracovávali aj v minulosti. 

Po spracovaní jeho návrhu bude tento predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku poveruje starostu obce zabezpečiť do 31.08.2015 

aktualizáciu plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vydrník na obdobie rokov 2014-

2021. 

 

Hlasovanie:  za : 5 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní: Dický, Gapčo 

 

 

 

Ad. 11)  Starosta obce informoval, že od začiatku roka sa občania môžu pripájať na obecný 

vodovod, ak majú zabezpečenú vodomernú šachtu a urobenú prípojku k rodinnému domu. 

Obec zakúpila vodomery a príslušnú armatúru k ich montáži, ktoré budú vlastníctvom obce, 

občania zaplatia len jednorazový poplatok za pripojenie na vodovodnú sieť, ktorého výška 



bude, po vzájomnej dohode poslancov, 30,00 eur.  Za pripojenie nebudú platiť len tie 

domácnosti, ktoré boli zahrnuté v projekte o dotáciu na výstavbu, a týka sa to hlavne 

domácností v rómskej osade a cca 10 domácnosti od rómskej osady smerom do obce. 

Poplatok za napojenie sa môže opakovať ešte v prípade neplatenia za odber vody, odpojenia 

odberateľa a jeho následného pripojenia po uhradení pohľadávky. 

Poslanci prijali toto uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje jednorazový poplatok vo výške 30,00 eur za 

montáž vodomeru a sprevádzkovanie vodovodnej prípojky k rodinným rodom, resp. iným 

žiadateľom o pripojenie na verejný vodovod. 

 

Hlasovanie:  za : 5 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní: Dický, Gapčo 

 

 

 

Ad. 12)  Starosta obce spolu s poslancom Rastislavom Skokanom začali pracovať na zapojení 

sa obce do projektu likvidácie čiernych skládok v obci.  Na základe nového zákona 

o odpadoch sa zrušil recyklačný fond, z ktorého obciam boli prerozdeľované finančné 

prostriedky za separáciu odpadov a pod. a naakumulované prostriedky fondu sa využijú na 

likvidáciu čiernych skládok . Úlohou obce bude do 15.7.2015 zmapovať čierne skládky na 

území obce a vypracovať projekt ich likvidácie. Obec požiada  o poskytnutie finančných 

prostriedkov na jeho realizáciu po zverejnení výzvy Min.životného prostredia SR. Nakoniec 

poslanci prijali uznesenie takého znenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku poveruje  starostu obce zabezpečiť vypracovanie 

projektu na likvidáciu čiernych skládok komunálneho odpadu v obci po zverejnení výzvy 

MŽP SR. 

 

Hlasovanie:  za : 5 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní: Dický, Gapčo 

 

 

 

Ad. 13)  Starosta  informoval poslancov o tom, že obec podala žiadosť o poskytnutie 

finančných prostriedkov na projekt „ Ochrana zdravia rómskej komunity v obci Vydrník“, 

ktorú za obec spracoval Ing. Peter Franko. Jedná sa o bežný transfer vo výške 8 000,00 eur na 

deratizáciu a dezinfekciu rómskej osady, kde je problém s rozmnoženými potkanmi, myšami, 

všami a pod. Spoluúčasť obce na tomto projekte je 15%  z celkovej výšky 9 420,00 eur, teda 

1 420 eur. Informáciu o podaní žiadosti obce zobrali poslanci na vedomie a taktiež 

jednomyseľne  hlasovali za sumu 1 420 eur, ako spoluúčasť obce v tomto projekte. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  

 

a) berie na vedomie informáciu starostu obce o podaní žiadosti o NFP z európskych 

fondov na projekt „ Ochrana zdravia rómskej komunity v obci Vydrník“, týkajúceho 



sa deratizácie a dezinfekcie rómskej osady s celkovým objemom žiadaných 

prostriedkov vo výške 9 420,00 eur 

 

b) schvaľuje zabezpečenie spolufinancovania projektu z rozpočtu obce vo výške 15% 

z celkového objemu v sume 1 420,00 eur. 

 

 

Hlasovanie:  za : 5 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní: Dický, Gapčo 

 

 

 

Ad. 14)  Starosta s poslancami riešili aj havarijný stav vonkajšieho  schodiska do budovy 

obecného úradu. Problémom sú popraskané a poodlepované dlaždice, ktoré sú vystavené 

vplyvom vonkajšieho prostredia. Poslanci navrhovali celé schodisko prekryť a uzatvoriť 

a zatepliť. Na to je potrebné vypracovať jednoduchší projekt a v rámci možnosti žiadať 

o dotáciu z európskych fondov na tento projekt v rámci výzvy. Poslanci prijali toto uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku poveruje starostu obce zabezpečiť spracovanie návrhu na 

zastrešenie a uzatvorenie vonkajšieho schodiska do budovy obecného úradu. 

 

 

Hlasovanie:  za : 5 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní: Dický, Gapčo 

 

 

 

Ad 15)  Obec Spišský Štiavnik doručila Obci Vydrník žiadosť o poskytnutie finančného 

príspevku Dobrovoľnému hasičskému zboru v Spišskom Štiavniku na zakúpenie 

zvolávacieho systému   na hlásenie požiarov. Podľa technického popisu systém vie spustiť 

SMS-správu, lokalizovať požiar a pod. Obec Vydrník má s Obcou Sp.Štiavnik uzatvorenú 

zmluvu o poskytnutí pomoci pri požiaroch, keďže Obec Vydrník nemá vlastný hasičský zbor. 

Obec Spišský Štiavnik argumentovala tým, že poskytla DHZ v roku 2015 dotáciu na činnosť 

vo výške 9 270,00 eur a Obec Vydrník by mohla prispieť sumou 570,70 eur na predmetný 

zvolávací systém, ktorý by zmodernizoval spôsob vyrozumenia a zvolávania členov 

hasičského zboru ku požiarom. Poslanci žiadosť zobrali na vedomie, no poverili starostu, aby 

dohodol stretnutie na prezentáciu predmetného zvolávacieho systému, aby poslanci zvážili, či 

a aký prínos by malo toto zariadenie pre Obec Vydrník. Rozhodnutie  a schválenie finančného 

príspevku na jeho zakúpenie bude predmetom schvaľovania až po jeho prezentácii vo 

Vydrníku. Preto prijali toto uznesenie: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  

 

a) prerokovalo žiadosť Obce Spišský Štiavnik o poskytnutie finančného príspevku 

Dobrovoľnému hasičskému zboru v Spišskom Štiavniku na zvolávací systém, 



b) poverilo starostu obce dohodnúť termín so zástupcami obce Spišský Štiavnik na  

prezentáciu tohto technického zariadenia. 

 

 

Hlasovanie:  za : 5 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní: Dický, Gapčo 

 

 

 

Ad.16)  Predseda kultúrno-športovej komisie, Milan Barabas, zvolený na prvom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva 4.12.2014, oboznámil prítomných poslancov s tým, ako sa rozhodol 

zostaviť komisiu. Predstavil im jednotlivých členov komisie, ktorých navrhol : Lucia 

Barabasová, Antónia Malá, Mariana Slavkovská, Božena Dická, Radoslav Hudák, ... 

Poslanci sa s navrhnutými členmi stotožnili a nikto nemal žiadnu pripomienku, preto bolo 

prijaté toto uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  

a) berie na vedomie správu predsedu kultúrno-športovej komisie k ustanoveniu komisie, 

b) schvaľuje ustanovenie kultúrno-športovej komisie v zložení: 

predseda:   Milan Barabas  

členovia:    Lucia Barabasová 

                   Antónia Malá 

                   Mariana Slavkovská 

                   Božena Dická  

                   Radoslav Hudák 

                   ... 

 

Hlasovanie:  za : 5 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní: Dický, Gapčo 

 

 

 

 

 

Ad.17)   Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. Zasadnutie OZ bolo ukončené 

o 22.
00

 hod. 

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  19.5.2015           ............................................. 

                                                                           

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

         Peter Slobodník, starosta obce 

  

Zápisnicu overili:   Milan Barabas                 ………………………….. 

                               Ing. Rastislav Skokan      ………………………….. 

                               Martin Barabas                ………………………….. 


