
 
Uznesenia 

Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku, 

zo dňa 04.12.2014 
          –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

Uznesenie č. 1/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

 

a) berie na vedomie informáciu  predsedníčky MVK o výsledkoch volieb do orgánov 

obecnej samosprávy konaných 15.11.2014, 

b) konštatuje, že  

- zvolený starosta obce Peter Slobodník, zložil zákonom predpísaný sľub, 

-  zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva : Martin Barabas, Milan Barabas, Ing. Ladislav 

Dický, Ing. Peter Slavkovský, Ladislav Kollár, Ing. Rastislav Skokan a Peter 

Gapčo. 

 

Vydrník, dňa 4.12.2014                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

Uznesenie č. 2/2014  

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 
 

berie na vedomie príhovor novozvoleného starostu obce. 

 

Vydrník, dňa 4.12.2014                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

 

 

Uznesenie č. 3/2014  

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 
 

určuje v súlade so zákonom NR SR 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. podľa §3 ods.1 plat starostovi obce 

v základnej výške 1632,00 eur. 

 

Vydrník, dňa 4.12.2014                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

 

Hlasovanie:             za                       proti            zdržal sa               nehlasoval 

______________________________________________________________________ 

                                7                             0                       0                            0   

 

 



Uznesenie č. 4/2014  

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

poveruje poslanca Milana Barabasa, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta a ods.6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Vydrník, dňa 4.12.2014                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

 

Hlasovanie:             za                       proti            zdržal sa               nehlasoval 

______________________________________________________________________ 

                                6                             0                      1                            0   

 

 

 

Uznesenie č. 5/2014  

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

 

zriaďuje  
a) Kultúrno-športovú komisiu pri Obecnom zastupiteľstve vo Vydrníku s predsedom 

Milanom Barabasom, 

b) Komisiu na ochranu verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve vo Vydrníku 

v zložení: Ing. Ladislav Dický-predseda, Ladislav Kollár a Martin Barabas-členovia. 

 

Vydrník, dňa 4.12.2014                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

 

Hlasovanie:             za                       proti            zdržal sa               nehlasoval 

______________________________________________________________________ 

                                7                             0                       0                            0   

 

 

Uznesenie č. 6/2014  

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

 

nezriaďuje Obecnú radu pri Obecnom zastupiteľstve vo Vydrníku. 

 

Vydrník, dňa 4.12.2014                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

 

Hlasovanie:             za                       proti            zdržal sa               nehlasoval 

______________________________________________________________________ 

                                7                             0                       0                            0   

 

 

 

Uznesenie č.7/2014  



Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

 

schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Vydrník na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č.4. 

 

Vydrník, dňa 4.12.2014                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

 

Hlasovanie:             za                       proti            zdržal sa               nehlasoval 

______________________________________________________________________ 

                                7                             0                       0                            0   

 

 

Uznesenie č.8/2014  

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

 

a) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu Obce 

Vydrník na rok 2015-2017, 

 

b) schvaľuje rozpočet Obce Vydrník na rok 2015 a návrh rozpočtu na roky 2016-2017. 

 

Vydrník, dňa 4.12.2014                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

 

Hlasovanie:             za                       proti            zdržal sa               nehlasoval 

______________________________________________________________________ 

                                7                             0                       0                            0   

 

 

Uznesenie č.9/2014  

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

 

schvaľuje návrh  zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu medzi dodávateľom (Obec 

Vydrník) a odberateľmi ( FO+PO), uzavretú v súlade s ustanoveniami zák.č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník a platných právnych predpisov o vodách. 

 

Vydrník, dňa 4.12.2014                                      Peter Slobodník 

                                                                                starosta obce  

 

 

Hlasovanie:             za                       proti            zdržal sa               nehlasoval 

______________________________________________________________________ 

                                7                             0                       0                            0   

 


