
 
U z n e s e n i a 

Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku, 

zo dňa 25.02.2015 
          –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

Uznesenie č. 10/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

 

a) berie na vedomie voľbu návrhovej komisie a overovateľov zápisnice v zložení 

P.Slavkovský, L.Kollár, R.Skokan, 

 

b) určenie zapisovateľky D.Lesnickej. 

 

Vydrník, dňa 25.02.2015                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

 

Uznesenie č. 11/2015  

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 
 

berie na vedomie správu starostu obce o činnosti obecného úradu za posledné obdobie. 

 

Vydrník, dňa 25.02.2015                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

 

Uznesenie č. 12/2015  

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 
 

a) berie na vedomie –   správu kontrolórky k vykonaným kontrolám za I.polrok 2014, 

- správu kontrolórky k vykonaným kontrolám za II.polrok 2014,   

 

b) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti kontrolórky na rok 2015. 

 

 

Vydrník, dňa 25.02.2015                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

 

Hlasovanie:             za                       proti            zdržal sa               nehlasoval 

______________________________________________________________________ 

                                6                             0                       0                            0   

 

 

Uznesenie č. 13/2015  

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 



a) berie na vedomie správu starostu obce k pripravovanému projektu „Rekonštrukcia 

splaškovej kanalizácie a výstavba dažďovej kanalizácie v obci Vydrník“, 

 

b) poveruje starostu obce zabezpečiť všetky potrebné podklady k vydaniu rozhodnutia 

o povolení stavby v termíne do 31.8.2015 

 

Vydrník, dňa 25.02.2015                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

 

Hlasovanie:             za                       proti            zdržal sa               nehlasoval 

______________________________________________________________________ 

                                6                             0                      0                            0   

 

 

 

Uznesenie č. 14/2015  

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

 

a) schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, 

ktorým je prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Jedná sa o  

pozemky nachádzajúce sa v k.ú Vydrník – KNC č. 890/64, zastavané plochy o výmere 

251 m
2
  a  KNC č.890/65, zastavané plochy o výmere 78 m

2
, ktoré boli odčlenené, 

Geometrickým plánom č.62/2014 vypracovaným Ing. Milošom Kršjakom, DATA 

GEO, Fabiniho 23, Spišská Nová Ves a  overeným Okresným úradom Poprad, 

katastrálnym odborom dňa 8.9.2014, od parciel 890/1 a 890/10 zapísaných na liste 

vlastníctva č.1 Obce Vydrník, do vlastníctva Emila Kroščena a manželky Anety, rod. 

Horváthovej, obidvaja bytom vo Vydrníku č.20. Kúpna cena je stanovená vo výške 

5,00 eur/m
2
 a vyplýva z aktuálneho stavu hodnoty pozemkov v obci Vydrník. Na 

základe vyššie uvedenej výmery Obec Vydrník odpredáva 329 m2 po 5,00 eur za 1m
2
,  

čo predstavuje sumu 1 645,00 eur. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Dotknuté pozemky sú súčasťou stavby súp.č. 20 

a jej okolia. Odpredaj pozemkov iným subjektom nie je možný, nakoľko vlastníci 

stavby dlhodobo pozemky užívajú. Odstráni sa tým  nezákonný stav neoprávneného 

užívania cudzieho pozemku. 

 

 

Vydrník, dňa 25.02.2015                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

 

Hlasovanie:             za                       proti            zdržal sa               nehlasoval 

______________________________________________________________________ 

6                             0                       0                            0   

 

 

b) poveruje starostu obce zabezpečiť všetky potrebné právne a ekonomické náležitosti 

súvisiace s predajom horeuvedeného majetku obce. Návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností podá predávajúci, poplatok bude znášať kupujúci. 



 

Vydrník, dňa 25.02.2015                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

 

Hlasovanie:             za                       proti            zdržal sa               nehlasoval 

______________________________________________________________________ 

6                            0                       0                            0   

 

 

 

Uznesenie č. 15/2015  

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku poveruje starostu obce 

 

a) zabezpečiť do konca marca 2015 zverejnenie zoznamu všetkých dlžníkov na 

úradnej informačnej tabuli obce, na internetovej stránke obce  a v najbližšom 

vydaní obecného spravodajcu, 

 

b) do konca mája 2015 pripraviť a spracovať súbor opatrení, ktoré prispejú 

k zníženiu daňových pohľadávok obce, 

 

c) do konca apríla revíziou všetkých vydaných všeobecne záväzných nariadení obce 

Vydrník (ich súlad s platnou legislatívou) a predložiť návrh nových všeobecne 

záväzných nariadení, 

 

d) okamžite riešiť otvorenie  predajne COOP Jednota SD vo Vydrníku písomnou 

formou so spotrebným družstvom COOP Jednota v Poprade. 

 

Vydrník, dňa 25.02.2015                                     Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

 

Hlasovanie:             za                       proti            zdržal sa               nehlasoval 

______________________________________________________________________ 

                                6                             0                       0                            0   

 

 

 

 

Uznesenie č.  16/2015  

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

 

podmieňuje odpredaj alebo prevod akéhokoľvek majetku Obce Vydrník  predchádzajúcim 

vysporiadaním všetkých záväzkov voči obci. 

 

Vydrník, dňa 25.02.2015                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

Hlasovanie:             za                       proti            zdržal sa               nehlasoval 

______________________________________________________________________ 

                                6                             0                       0                            0   



Uznesenie č. 17/2015  

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

 

a) schvaľuje odstránenie obecnej budovy súp.č.65 („klub“) v k.ú. Vydrník. 

 

 

Vydrník, dňa 4.12.2014                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

 

Hlasovanie:             za                       proti            zdržal sa               nehlasoval 

______________________________________________________________________ 

                                5                             0                       1                            0   

 

 

 

 

Uznesenie č. 18/2015  

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

 

poveruje starostu obce zabezpečiť do konca februára 2015 registráciu Obce Vydrník ako 

objednávateľa v Elektronickom kontraktačnom systéme. 

 

Vydrník, dňa 25.02.2015                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

 

Hlasovanie:             za                       proti            zdržal sa               nehlasoval 

______________________________________________________________________ 

                                6                             0                       0                            0   

 

 

 

 

Uznesenie č. 19/2015  

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

 

poveruje starostu obce do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva, po spoločnej  

obhliadke obecných priestorov „nad Jednotou“ s poslancami dohodnúť rozsah nevyhnutných 

opráv  a pripraviť ich predbežné finančné vyčíslenie. 

 

Vydrník, dňa 25.02.2015                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

Hlasovanie:             za                       proti            zdržal sa               nehlasoval 

______________________________________________________________________ 

                                6                             0                       0                            0   

 


