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1 ÚVODNÉ SLOVO STAROSTU OBCE
Vydrník je obcou ležiacou na okraji severnej časti Národného parku Slovenský raj v okrese
Poprad, ktorého súčasťou je Tatranský národný park. Obec je členskou obcou mikroregiónov
„Prameň Hornádu a Čierneho Váhu“ a „Slovenský raj-sever“ a od roku 2014 aj združenia obcí
„MAS Pramene“. Členstvo v týchto obecných združeniach by malo byť prínosom pre našu
obec pri ekonomickom rozvoji obce, budovaní infraštruktúry v obci, rozvoji turizmu
a kultúrnych a duchovných hodnôt regiónu.
Obec má vybudovanú plynofikáciu, dve funkčné čističky odpadových vôd s kanalizačnou
sieťou, pribudlo zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu. V obci máme
vyregulovaný vodný tok, zrekonštruované a rozšírené verejné osvetlenie, taktiež sa vyreguloval
Hrabušický potok v rómskej osade. V roku 2018 sa ukončil projekt „Obnova materskej školy
Vydrník“ ktorý bol financovaný z NFP európskej únie so spoluúčasťou obce, realizoval sa
a bol aj ukončený projekt „Rozšírenie vodovodnej siete vetva V1 a V2“, financovaný
z prostriedkov Environmentálneho fondu so spolufinancovaním obce. V roku 2018 prebehla
rekonštrukcia miestnej komunikácie z návratných zdrojov financovania obce. V tomto roku
obec čiastočne zrealizovala rekonštrukciu vnútorných priestorov v Obecnom dome.
K úplnému ukončeniu tohto projektu chýba ešte dobudovať prístavbu s novým vchodom do
obecných priestorov. Napriek tomu, že obec má vybudovanú infraštruktúru, zostáva ešte
zrekonštruovať a rozšíriť sieť miestnych komunikácií, ukončiť rekonštrukciu spoločenských
priestorov pre občanov, znížiť energetickú náročnosť ostatných obecných budov a pod.
Obec je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie, základnej školy s materskou školou,
ktorá je zapojená do štyroch projektov na získanie finančných prostriedkov a materiálneho
vybavenia a to v rámci digitalizácie vzdelávacieho procesu, elektronizácie vzdelávacieho
systému a informačných a komunikačných technológii vo vyučovaní. Taktiež sa cez projekty
financujú asistenti učiteľov, ktorí pracujú v triedach so špeciálnym vyučovacím procesom.
Obec vydáva informačný občasník Vydrnický spravodajca, ktorý cca 2x ročne informuje
občanov o dianí v obci, obec usporadúva kultúrno-športové podujatia, ako napr. , súťaž vo
varení halušiek, stretnutia jubilujúcich dôchodcov, vianočný jarmok a iné.
Obec je zameraná hlavne na plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s cieľom vychádzať v ústrety
požiadavkám občanov a na plnenie prenesených funkcií štátu na obecnú samosprávu.

2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCE
Názov: Obec Vydrník
Sídlo: Obecný úrad Vydrník, 059 14 Vydrník č.55
IČO: 00326747
DIČ: 2020675041
Právna forma: 801-obec
Štatutárny orgán obce: Mgr. Jozef Bizoň, starosta
Telefón: 052/ 7887151-2
Mail: obec@vydrnik.sk
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Internetová stránka: www.vydrnik.sk
Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a Ústavou SR.

3 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE A IDENTIFIKÁCIA
VEDÚCICH PREDSTAVITEĽOV
Základné orgány obce:
1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Vydrník je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov zvolených v
priamych voľbách dňa 10.11.2018 na obdobie 4 rokov.
Martin Barabas – zástupca starostu
Ladislav Kollár
Peter Gallovič
Bc. Peter Gurník
Tibor Slavkovský
Ing. Božena Dická
Pavol Handula
Anton Kukura
Patrik Šabla
Vo voľbách konaných 10.11.2018 za starostu obce Vydrník bol zvolený Mgr. Jozef Bizoň
a deväťčlenné obecné zastupiteľstvo. Funkcií sa ujali zložením sľubu dňa 10.12.2018.
Hlavný kontrolór:
Ing. Vladimír Matfiak, zvolený do funkcie obecným zastupiteľstvom uznesením č. 156/2017 zo
dňa 18.07.2017 na obdobie 6 rokov.
Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a
administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
Mgr. Darina Lesnická – samostatný odborný referent
Mgr. Lucia Barabasová – samostatný odborný referent
Mária Barabasová – upratovanie/koordinátorka AČ
Bc. Mariana Slavkovská – koordinátorka AČ
Ing. Miriam Zavacká – výkon stavebného úradu
Ing. Vladimír Matfiak – kontrolór
Komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Vydrníku:
- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov v
zložení:
Peter Gallovič - predseda
Ladislav Kollár
Pavol Handula,
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schválená Uznesením OZ č.8/2018 zo dňa 10.12.2018.
Konsolidovaný celok tvoria:
Rozpočtová organizácia obce :
Základná škola s materskou školou Vydrník č.121 – subjekt s právnou subjektivitou
štatutárny orgán: Mgr. Jana Baňasová
základná činnosť: poskytovanie predprimárneho a primárneho vzdelávania 1.- 4. roč. ZŠ
IČO:
37876481
telefón: 052/7785694
e-mail: skola@zsvydrnik.edu.sk
web: www.skola.vydrnik.sk
výsledok hospodárenia za rok 2018: 63,21 EUR
priemerný počet zamestnancov: 20, z toho:
riaditeľka: Mgr. Jana Baňasová
zástupca riaditeľa: Mgr. Jaroslava Kotočová (ZŠ)
Zuzana Pencáková (MŠ)
9 pedagogických zamestnancov: Mgr. Anna Gondová (ZŠ)
Mgr. Irena Balážová (ZŠ)
Mgr. Lenka Štelbacká (ZŠ)
PaedDr. Tatiana Michlíková (ZŠ)
Mgr. Jaroslav Kaník (ZŠ)
Mgr. Katarína Korheľová (MŠ)
Mgr. Anna Sedlačková (ZŠ)
Ing. Silvia Vaverčáková (ZŠ)
Bc. Mariana Slavkovská (MŠ)
1 pedagog.asistentka: Mgr. Barbora Šarišská (ZŠ)
4 nepedagogickí zamestnanci:
Emília Žuffová
Monika Šabľová
Daniela Horváthová (MŠ)
Karol Lesnický
2 vychovávateľky: Bc. Silvia Egrešiová
Bc. Katarína Marhulová
Bc. Andrea Slobodníková (MD)
1 asistentka učiteľa:
Daniela Horváthová (ZŠ)
Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu, Základnú školu s materskou školou Vydrník 121,
ktorej hlavnou úlohou je poskytovať základné vzdelanie školopovinným deťom, ďalšou
úlohou poskytovať vedľajšie školské aktivity, predškolskú výchovu v MŠ a mimoškolskú
výchovu v školskom klube. RO vedie vlastné účtovníctvo. Hospodári so štátnymi
prostriedkami poskytovanými na výkon prenesených kompetencií (ZŠ) a s vlastnými
prostriedkami poskytovanými obcou na výkon originálnych kompetencií ( MŠ a ŠK). RO má aj
vlastný rozpočet príjmov, ktorý je zapojený do rozpočtu výdavkov.
Rozpočtová organizácia bola v roku 2018 zapojená v troch projektoch, a to „Digitálne
vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ a „Informačno-komunikačné technológie vo
vyučovacom procese“, čím škola získala materiálnu pomoc na interaktívne systémy a učebné
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pomôcky, ďalším projektom prebiehajúcim aj v materskej škole - „Elektronizácia
vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ . Zapojením sa do projektov základná škola aj
materská škola získala učebné pomôcky, interaktívne systémy a počítačové zostavy na
skvalitnenie vzdelávania na našej škole. Od 09/2018 je škola zapojená v ďalšom projekte „V
škole úspešnejší“, ktorý pre školu zabezpečil jedného pedagogického asistenta učiteľa.
Iné organizácie – príspevkové, neziskové, obchodné spoločnosti – obec nemá založené.

4 POSLANIE, VÍZIE A CIELE
Poslaním obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, z
dotácií zo štátneho rozpočtu a nie malou mierou, hlavne pri investičných projektoch, aj
z nenávratných finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.
Majetok, hnuteľný aj nehnuteľný, ktorý obec vlastní, slúži na plnenie úloh obce, obec ho podľa
možností zveľaďuje a zhodnocuje. Hospodárenie s finančnými prostriedkami a obecným
majetkom určujú Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vydrník.
Okrem samosprávnych funkcií, ako je správa daní z nehnuteľností, obecných poplatkov,
evidencia a prideľovanie súpisných čísel, vedenie účtovníctva, personalistiky a miezd,
prevádzkovanie obecnej kanalizácie a vodovodu, prevádzka materskej školy a školského klubu
a pod., obec vykonáva aj prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, stavebného úradu,
životného prostredia, sociálnej starostlivosti, dopravy a miestnych komunikácií a evidencie
obyvateľstva, ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo, okrem riešenia bežných problémov a úloh, sa vo svojej činnosti
zameriava aj na dlhodobé ciele, ktoré sú spracované v Programe sociálneho a hospodárskeho
rozvoja Obce Vydrník, ktorý určuje smerovanie samosprávy do roku 2022. Obec má
spracovaný Územný plán obce, ktorý zohľadňuje priestorové rozloženie obce a jej rozvoja
v budúcnosti. V roku 2017 boli ukončené práce na jeho Doplnku č.1, ktorý zahŕňa zmenu
a rozšírenie Územného plánu obce Vydrník a v roku 2018 sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo
začať s prípravou Doplnku č. 2 k už existujúcemu Územnému plánu obce.
Hlavným cieľom obce je aj naďalej :
- posilniť a vybudovať poskytovanie všetkých druhov služieb občanom a zvýšiť ich kvalitu,
- vytvoriť v obci podmienky pre podnikanie,
- zvyšovať záujem občanov o zapájanie sa do riešenia vecí verejných,
- vytvárať podmienky na realizáciu výstavby za účelom zvyšovania kvality života občanov.
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5 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA KONSOLIDOVANÉHO CELKU
Obec Vydrník je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky.
Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a potreby jej obyvateľov.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Obec Vydrník je stará obec (prvá písomná zmienka je z roku 1294), ležiaca v západnej časti
Hornádskej kotliny a na južných svahoch najvýchodnejšej časti Kozích chrbtov, medzi
Spišským Štiavnikom na západe a Spišským Štvrtkom na východe.
okres: Poprad
kraj: prešovský
celková rozloha k. ú. obce : 465 ha
nadmorská výška : 610 m n/m
susedné obce: Spišský Štiavnik, Hôrka, Jánovce, Spišský Štvrtok, Betlanovce, Hrabušice.
5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 1242 občanov s trvalým pobytom k 31.12.2018
Národnostná štruktúra : väčšina občanov sa hlási k národnosti slovenskej
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina obyvateľov sa hlási ku
rímskokatolíckemu vierovyznaniu.
Vývoj počtu obyvateľov :
Trvalý pobyt
1242
z toho:
dospelí
801
z toho:
Muži
409
Ženy
392
deti
438
z toho:
Chlapci
244
Dievčatá
194
cudzinci
3
z toho:
Muži
1
Ženy
2
Prechodný pobyt
24
z toho:
Muži
13
Ženy
11
5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
- k 31.12.2018 obec eviduje 693 obyvateľov v produktívnom veku od 18-62 rokov,
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ku koncu roka 2018 bolo dlhodobo evidovaných na ÚPSVR v Poprade 90 uchádzačov
o zamestnanie , čo predstavuje 13 % zo všetkých občanov v produktívnom veku. Počet
dlhodobo nezamestnaných v porovnaní s minulým rokom poklesol.
Občania cestujú za prácou do okresného mesta Poprad, do Svitu, Spišskej Novej Vsi, niektorí
dochádzajú za prácou aj do vzdialenejších miest, príp. pracujú v zahraničí.
Zamestnanosť v okrese :
Okres Poprad patrí medzi vyspelé regióny. Miestna ekonomika je orientovaná na služby so
silným priemyselným zázemím. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Poprad poklesla
v porovnaní s minulým rokom a dosahuje dlhodobé minimum. Trh práce ponúka voľné
pracovné miesta, najväčším problémom je nekvalifikovaná pracovná sila u dlhodobých
nezamestnaných. V okrese Poprad sa za najväčšieho zamestnávateľa považuje
spoločnosť Tatravagónka, a.s. so sídlom v Poprade zaoberajúca sa výrobou železničných
vozňov a podvozkov. Medzi ďalších významných zamestnávateľov v okrese sa
považujú WHIRLPOOL Slovakia, s.r.o. v Poprade, a spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE a.s. vo
Svite .
Nakoľko mesto Poprad je bránou do najatraktívnejšej turistickej lokality Slovenska –
Vysokých Tatier, veľmi dôležitým pre miestnu ekonomiku je aj cestovný ruch. Hospodárske
zameranie regiónu možno charakterizovať ako priemyselno-poľnohospodárske.
Okres Poprad patrí k okresom s najväčším počtom obyvateľov. V okrese Poprad je 29 obcí, z
toho tri majú štatút mesta: Poprad, Svit, Vysoké Tatry.
(zdroj: štatistiky ÚPSVR Poprad)
-

5.4 Symboly obce
Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať
pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka
obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby
môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.
Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu
miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia,
oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.
Korene heraldiky siahajú do pol. 12. stor., teda do čias rytierskeho stredoveku. Už od svojich
počiatkov táto ,,heraldická veda“ kládla popri grafickej podobe erbov mimoriadne veľký dôraz
na ich slovný opis, tzv. blazon.
Potrebu vidieckeho obyvateľstva žijúceho v rovnakej komunite odlíšiť sa od najbližšieho
okolia zapríčinila v určitom stupni vývoja až vlastná administratívna činnosť. Práve
administratívna činnosť ich donútila, aby začali používať vlastné symboly, ktoré sa prvýkrát
objavujú na obecných pečatiach od 14. až 16. stor. Obce si vyberali také symboly, ktoré ich
odlišovali od blízkeho okolia a poukazovali na ich príslušnosť k danej skupine. To znamená, že
obce si vyberali symboly, ktoré im boli blízke, teda išlo predovšetkým o symboly poukazujúce
na patrónov farského kostola alebo zamestnanie obyvateľov. U obyvateľov obce Vydrník
prevládla silná úcta k patrónom farského kostola svätému Šimonovi a svätému Júdovi, ktorí sa
objavujú aj na najstaršie zachovanom typáriu z roku 1610. Odtlačok spomenutého typária je na
urbáre z roku 1771. V dôsledku spoločenských a politických zmien v druhej polovici 19. stor.
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Vydrník postupne prestal v administratívnej činnosti používať svoje symboly. Tento stav trval
až do roku 1945, kedy boli historické symboly obce definitívne vylúčené z administratívnej
činnosti. Obec sa k historickým symbolom vrátila vo svojom súčasnom erbe. V erbe sú však
znázornené už iba atribúty svätého Šimona a svätého Júdu.
Súčasný erb bol pre obec Vydrník schválený Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR
17. 8. 1998 a prijatý Obecným zastupiteľstvom obce Vydrník 17. 9. 1998.
Heraldické pravidlá jasne hovoria o tom, že erb môže používať iba ten, ktorému bol udelený.
K uvedenému je potrebné doplniť už iba opis symbolov obce Vydrník.

Erb obce: v červenom štíte pod zlatou, striebornými perlami
zdobenou korunou skrížená strieborná ľavošikmá
prevrátená píla so zlatými rukoväťami a pravošikmá
strieborná prevrátená halapartňa na zlatej rukoväti.
(atribúty sv. Šimona a sv. Júdu)

Vlajka obce: pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách
červenej (2/8), žltej (1/8), bielej (2/8), červenej (1/8)
a žltej (2/8). Vlajka je ukončená tromi cípmi, t. j.
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce: v pečatnom poli erb obce Vydrník. Kruhopis: Obec
Vydrník. Text kruhopisu je umiestnený v päte poľa
kruhopisu proti smeru hodinových ručičiek.

5.5 História obce
Sídlisko z doby veľkomoravskej dokumentuje, že toto územie bolo osídlené už dávno pred
prvou písomnou zmienkou o obci, ktorá sa viaže k dátumu 19.6.1294, v liste spišského
prepošta Jakuba. Počiatky obce sú spojené s cisterciátskym opátstvom v susednom Spišskom
Štiavniku, Spomína sa pod názvom Wydernik, Vedernik, Viternik. Po zániku Spišského
opátstva cistercitov, v rokoch 1530-1696, bola v zálohu mesta Levoče. Počas celej svojej
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histórie obec mala najmä poľnohospodársky ráz, ktorý od roku 1840 dopĺňala činnosť kúpeľov
miestneho významu pri tunajších minerálnych prameňoch a neskôr aj piliarsky podnik.
5.6 Pamiatky
Dominantou obce je barokový klasicistický kostol sv. Šimona a Júdu z roku 1801, postavený
na mieste gotického kostola z roku 1398. Kostol sv. Šimona a Júdu bol postavený a posvätený
biskupom Révayom (1799-1801). Na náklady biskupa Révaya, a po jeho smrti kráľovskou
komorou bola postavená donedávna ešte stojaca murovaná fara (1800-1806). V roku 2013
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Vydrník rozhodla o jej likvidácii z dôvodu vysokých
nákladov na jej údržbu a rekonštrukciu. V roku 2014 bola budova definitívne odstránená.
V roku 1840 zriadilo biskupstvo na bývalom Leškovom gazdovstve (Leškovec) vo Vydrníku
vaňové kúpele s hostincom. Na gazdovstve sa nachádzalo silné žriedlo minerálno-železitej
vody . Komplex pozostával z jednoduchého domu, vpredu s hostincom, vzadu s vaňovými
boxami. Vedľa bola ubytovňa s altánkom a kolkárňou. Napájanie kúpeľov bolo zo žriedla
drevenými rúrami a rozvod ručným čerpadlom. Kúpele vo Vydrníku sa nazývali „Alžbetine
kúpele“ a zanikli v 1.polovici 20.storočia.
Pri stanici vybudovala v rokoch 1926-1929 firma Lichtenstein&Wilczek pílu, ktorá
zamestnávala ľudí až do r. 2010. Veľký vplyv na rozvoj obce malo dobudovanie železnice
v roku 1871. Železničná stanica v obci sa začala využívať ako vstupná brána do Slovenského
raja. Stanica niesla do roku 1949 názov Hrabušice, od roku 1949 nesie názov Vydrník.

6 PLNENIE ÚLOH OBCE (ORIGINÁLNE KOMPETENCIE,
PRENESENÉ KOMPETENCIE)
V našej obci poskytuje vzdelanie a starostlivosť o mládež v predškolskom veku Základná
škola s materskou školou vo Vydrníku, rozpočtová organizácia zriadená Obcou.
6.1 Výchova a vzdelávanie
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Do roku 1981 sa vyučovalo v dvoch starých budovách. Vyučovalo sa v spojených ročníkoch.
Vzdelávanie v terajšej budove školy sa začalo 2. septembra 1981. Organizácia školy bola 3–
triedna s počtom žiakov 68 a spojenými ročníkmi 2. a 3. Od 1.9.1983 bolo zriadené oddelenie
školskej družiny a školská jedáleň. Od školského roku 1984/85 sa zriadilo ďalšie oddelenie ŠD.
Počet žiakov na škole pomaly rástol a od školského roku 1996/97 už mal každý ročník svoju
triedu a ročníky spojené neboli.
Už v ďalšom školskom roku bol zriadený 0.-tý ročník a organizácia školy bola 5-triedna. Od
školského roka 2001/2002 bola zrušená školská jedáleň a pribudla špeciálna trieda pre
vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. 7-triedna organizácia školy s počtom detí 110
s dvoma oddeleniami školského klubu detí funguje doteraz.
Bližšie informácie o tejto výchovno-vzdelávacej inštitúcii nájdete na stránkach
www.skola.vydrnik.sk.
V budove základnej školy bolo do 06/2018 zriadené elokované pracovisko Špeciálnej
základnej školy v Spišskom Štiavniku. Elokovanú triedu navštevovali žiaci II. stupňa
základnej školy, s trvalým pobytom v našej obci. Od 09/2018 títo žiaci navštevujú Špeciálnu
základnú školu v Hrabušiciach.
6.2 Zdravotníctvo
Obec má vybavenú ambulanciu na zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti o občanov . Raz
mesačne sa koná v ambulancii poradňa pre matky s malými deťmi, ktorú vykonáva obvodný
pediater MUDr. Hajduk a MUDr. Viera Tropková. Stomatológa občania navštevujú
v zdravotnom stredisku vo Švábovciach – MUDr. Ivanidesová alebo v mieste sídla svojho
zamestnávateľa. Všeobecného lekára navštevujú občania v ambulancii vo Švábovciach –
MUDr. Ján Ivanides alebo v sídle svojho zamestnávateľa.
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6.3 Sociálne zabezpečenie
Obec na základe preneseného výkonu štátnej správy v oblasti poskytovania sociálnych služieb
občanom nie je zriaďovateľom žiadneho sociálneho zariadenia ani sociálnej služby. Občania
využívajú zariadenia sociálnych služieb - domov dôchodcov, denný stacionár, opatrovateľskú
službu v domácnosti, v blízkom okolí – Spišský Štiavnik, Hôrka a Poprad. Obec má podpísané
Memorandum so Spišskou katolíckou charitou.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na poskytovanie opatrovateľskej služby sociálne odkázaným občanom.
Od roku 2009 máme v obci postavený nový Dom smútku.

6.4 Kultúra a šport
V budove Obecného úradu vo Vydrníku sa nachádza obecná knižnica, ktorá je otvorená každý
pondelok od 16:00 do 18:30. Knihovníčkou je Mária Barabasová. V súčasnej dobe je v
obecnej knižnici zaregistrovaných 20 aktívnych čitateľov, pribúdajú stále noví čitatelia, najmä
z radov detí, no ubúdajú starší čitatelia, čo naznačuje, že sa vytráca záujem o čítanie
u generácie stredného a seniorského veku. Priebežne sa dokupujú nové tituly kníh. V knižnici
sú k dispozícii tituly z povinného čítania pre deti a mládež, kriminalistické žánre, náučná
literatúra, romantické tituly, romány, encyklopédie, v celkovom počte 3 288 ks.
V obci stojí katolícky klasicistický kostol zasvätený sv. Šimonovi a Júdovi z roku 1801.
Obyvatelia sa hlásia prevažne ku katolíckemu vierovyznaniu. Od roku 2012 rímskokatolícku
farnosť spravuje Mgr. Jaroslav Kaník.
Obec tradične, raz ročne v mesiaci október, pozýva dôchodcov – jubilantov na posedenie
s kultúrnym programom a občerstvením, pre deti taktiež už tradične organizuje, v spolupráci
s rodičmi, „Mikuláša“.
V roku 2018 Kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve vo Vydrníku zorganizovala
v mesiaci december Vianočný jarmok s ponukou ručne vyrábaných vianočných ozdôb,
perníkov, kovaných výrobkov miestneho umeleckého kováča, a iných výrobkov našich
občanov ale aj cezpoľných remeselníkov.
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Iné kultúrne, športové a iné spoločenské vyžitie v obci nie je financované z rozpočtu obce.
6.5 Hospodárstvo
Služby v obci poskytujú:
Predajňa COOP Jednota, spotrebné družstvo
Súkromná predajňa potravín, Koloman Stančák
Bc. Peter Gurník – umelecký kováč, Vydrník 94, 059 14, e-mail: info@umeleckykov.sk
Rímskokatolícky farský úrad, Vydrník 190, správca farnosti Mgr. Jaroslav Kaník
Priemysel v obci:
PRO POPULO
ŽSR, Bratislava
SAD a.s., Poprad
Urbariát-pozemkové spoločenstvo, Vydrník
Fedák PLUS s.r.o., stolárska výroba
Poľnohospodárska výroba:
Agrodružstvo Vydrník, spol.s.r.o.
Martin Barabas, SHR, Vydrník

7 INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU ROZPOČTOVNÍCTVA
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce.
Rozpočet
obce na rok 2018 zostavený v súlade s ustanovením § 10 ods.7 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné
operácie v časti príjmov aj výdavkov.
Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2017 uznesením č.
175/2017.
Bol zmenený dvakrát :
- prvá zmena schválená dňa 30.08.2018 uznesením č. 213/2018
- druhá zmena v decembri 2018 – presun medzi položkami
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
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7.1 Rozpočet obce a plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

1 139 102

1 159 144

697 325
180 777
250 000
11 000

719 501
180 777
250 000
8 866

1 139 102

1 159 144

234 280
482 700
10 000
412 122
vyrovnaný

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

1 242 201,12

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

107

809 583,88
286 752,17
135 581,47
10 283,60
1 197 434,99

103

284 300
430 287
25 000
419 557

278 050,72
467 227,98
36 864,73
415 291,56

vyrovnaný

44 766,13

7.2 Rozpočet na roky 2019 - 2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 242 201,12

Rozpočet na
rok 2019
860 160

Rozpočet na
rok 2020
817 862

Rozpočet na
rok 2021
829 330

809 583,88
286 752,17
135 581,47
10 283,60

783 385
1 645
52 300
22 830

795 712
0
0
22 150

810 070
0
0
19 260

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 197 434,99

Rozpočet na
rok 2019
860 160

Rozpočet na
rok 2020
817 862

Rozpočet na
rok 2021
829 330

257 590
104 000
25 000
473 570

265 322
53 000
25 000
474 540

269 440
41 530
25 000
493 360

278 050,72
467 227,98
36 864,73
415 291,56

7.3 Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018
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Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
819 867,48
809 583,88
10 283,60

693 342,28
278 050,72
415 291,56

126 525,20
286 752,17
286 752,17

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

0

467 227,98
467 227,98

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie zo schodku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce - prebytok
Vylúčenie z prebytku

Upravené hospodárenie obce-prebytok

0

-180 475,81
-53 950,61
0
-53 950,61
135 581,47
36 864,73

98 716,74
1 242 201,12
1 197 434,99
44 766,13
4 270
40 496,13

Schodok rozpočtu v sume – 53 950,61 EUR, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 pís. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v rozpočtovom roku 2018
vysporiadaný z návratných zdrojov financovania.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods.1 písm.c) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 98 716,74 EUR bol použitý na vysporiadanie schodku bežného
a kapitálového rozpočtu vo výške -53 950,61 EUR.
Prebytok hospodárenia vo výške 44 766,13 EUR upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov (RO) v sume 4 270,00 EUR navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu vo výške 40 496,13 EUR.
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8 INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA ZA
MATERSKÚ ÚČTOVNÚ JEDNOTKU A KONSOLIDOVANÝ CELOK
8.1 Za materskú účtovnú jednotku
Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2017
4 639 931,18

Skutočnosť
k 31.12.2018
5 022 995,24

4 482 472,90

4 825 420,71

2 033,58

2 876,17

4 350 898,75

4 693 003,97

Dlhodobý finančný majetok

129 540,57

129 540,57

Obežný majetok spolu

156 207,84

196 065,65

0

0

2 344,88

95,88

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

0

0

17 323,46

19 365,47

136 539,50

176 604,38

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1 250,44

1 508,88

Skutočnosť
k 31.12. 2017
4 639 931,18

Skutočnosť
k 31.12.2018
5 022 995,24

1 120 699,93

1 219 081,61

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

1 120 699,93

1 219 081,61

32 833,63

134 443,18

2 370

2 187

0

1 082,43

Finančné účty

Časové rozlíšenie

Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé záväzky

333,78

332,62

Krátkodobé záväzky

19 047,18

21 781,72

Bankové úvery a výpomoci

11 082,67

109 059,41

3 486 397,62

3 669 470,45

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- na účte 018 je vykázaný prírastok v sume 1 119,82 EUR, ktorý vznikol zaradením poč.
zariadenia s novým softwerom,
- na účte 021 – stavby bol vykázaný prírastok a to hlavne zaradenie rekonštrukcie budovy
materskej školy vo výške 216 026,09 EUR, rekonštrukcie a obnovy budovy obecného
úradu vo výške 191 746,59 EUR, rekonštrukcie miestnej komunikácie v sume 73 203,08
EUR, rozšírenie vodovodnej siete vetva V1 a V2 v sume 105 144,14 EUR a nové
autobusové zastávky v sume 6 405,00 EUR,
- v roku 2018 na účte 042 – Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka úbytok v sume
zaradenia stavieb do majetku. Prírastok predstavuje hlavne nedokončenú rekonštrukciu
budovy súp. č. 68 za rok 2018 v sume 54 879,03 EUR,
- v roku 2018 obec ukončila čerpanie investičného úveru schváleného v roku 2017
v celkovej výške 250 000.00 EUR, z ktorého k 31.12.2018 vyčerpala čiastku 122 984,74
EUR.
- účtovná jednotka zo schváleného úveru vyčerpala celkom 134 067,41 EUR a v roku 2018
splatila istinu v sume 25 008,00 EUR, eviduje ku koncu účtovného obdobia nesplatený
dlhodobý úver v celkovej výške 109 059,41 EUR.
8.2 Za konsolidovaný celok
Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2017
4 675 704,42

Skutočnosť
k 31.12.2018
5 060 992,31

4 482 472,90

4 825 420,71

2 033,58

2 876,17

4 350 898,75

4 693 003,97

Dlhodobý finančný majetok

129 540,57

129 540,57

Obežný majetok spolu

191 096,31

232 968,31

2 815,34

49,99

17 554,25

19 461,27

170 726,72

213 457,05

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

2 135,21

2 603,29

Skutočnosť
k 31.12. 2017
4 675 704,42

Skutočnosť
k 31.12.2018
5 060 992,31

Vlastné imanie

1 120 622,13

1 219 067,02

z toho : nevysp.výsl.hosp.min.rokov

1 019 171,37

1 118 332,13

101 450,76

100 734,89

67 799,90

171 360,43

2 370,00

2 187,00

0

1 082,43

1 451,07

1 640,13

Krátkodobé záväzky

52 896,16

57 391,46

Bankové úvery a výpomoci

11 082,67

109 059,41

3 487 282,39

3 670 564,86

Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- mierny nárast na majetkových účtoch nastal v materskej účtovnej jednotke, celoročné
hospodárenie obce bolo prebytkové, čo spôsobilo mierny nárast na finančných účtoch,
- mierne zvýšenie krátkodobých záväzkov vyplynulo z vyúčtovania miezd a dodávok za
december, obec začala v tomto účtovnom období splácať dlhodobý úver v pravidelných
mesačných splátkach, ktorý má dobu splatnosti v roku 2027.
8.3 Pohľadávky
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2017

Stav
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

4 901,42

3 434,02

Pohľadávky po lehote splatnosti

16 341,54

20 802,41

Pohľadávky do lehoty splatnosti dcérska organizácia k 31. 12. eviduje vo výške 95,80 EUR.
8.4 Záväzky
Záväzky

Stav
k 31.12 2017

Stav
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

54 347,23

59 031,59
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Záväzky po lehote splatnosti

-

-

Záväzky ZŠ sú vo výške 36 917,25 EUR.
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- nárast pohľadávok bol v materskej organizácii a bol spôsobený neschopnosťou splácať
nedoplatky dane z nehnuteľností a poplatkov za TKO od daňovníkov a poplatníkov –
neplatičov,
- pri záväzkoch nastal mierny nárast a to záväzkom z neuhradených vyfakturovaných
dodávok služieb za posledný mesiac účtovného obdobia v materskej i dcérskej
účtovnej jednotke a záväzky vyplývajúce z vyúčtovania miezd za december.

9 HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ROK 2018 – VÝVOJ NÁKLADOV
A VÝNOSOV
ZA
MATERSKÚ
ÚČTOVNÚ
JEDNOTKU
A
KONSOLIDOVANÝ CELOK
9.1 Za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

431 956,93

491 969,68

50 – Spotrebované nákupy

41 809,84

52 203,12

51 – Služby

52 260,56

85 038,66

52 – Osobné náklady

107 542,65

130 722,77

53 – Dane a poplatky

1 129,91

1 149,85

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

2 488,36

2 285,13

144 509,23

128 906,91

5 592,37

5 039,41

0

0

76 598,68

86 560,55

25,33

63,28

533 485,49

592 641,36

16 831,00

18 079,20

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0
278,40

2 930,46
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63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených
obcou alebo VÚC
Výsledok hospodárenia
/ + kladný VH, - záporný VH /

371 746,93

420 100,43

4 043,27

4 153,76

2 426,20

4 317,33

133,66

333,47

0
138 026,03

142 726,71

101 528,56

100 671,68

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: náklady obce v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím mierne vzrástli,
a to na účtoch skupiny 50 – spotrebované nákupy, 51 – služby, 52 – osobné náklady, 58 –
náklady na poskytnuté transfery a z odvodu príjmov a 59 – dane z príjmov . Ostatné náklady na
účtoch skupiny 54 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť a skupiny 56 – finančné náklady
v účtovnom období mierne poklesli. Celkové náklady boli v porovnaní s rokom 2017 vyššie.
V sledovanom účtovnom období obec zaznamenala mierne vyššie výnosy na účtoch všetkých
účtovných skupín - skupiny 60 – tržby za vlastné výkony, 62 – aktivácia, 63 – daňové a colné
výnosy a výnosy z poplatkov, 65 – zúčtovanie rezerv a opravných položiek a časového
rozlíšenia, 66 – finančné výnosy a 69 – výnosy z transferov bežných aj kapitálových
a z odvodu rozpočtových príjmov. Nižšie výnosy účtovná jednotka nezaznamenala ani v jednej
účtovnej skupine. Celkové výnosy boli v porovnaní s rokom 2017 vyššie.
9.2 Za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

752 247,15

825 560,94

50 – Spotrebované nákupy

69 894,91

77 985,28

51 – Služby

80 392,92

106 758,53

52 – Osobné náklady

430 440,58

489 873,98

53 – Dane a poplatky

1 204,81

1 179,85

17 611,82

8 551,94

144 509,23

128 906,91

6 703,55

5 948,41

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
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57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Výsledok hospodárenia-prebytok
/ + kladný VH, - záporný VH /

0

0

1 464,00

6 288,00

25,33

68,04

853 697,91

926 295,83

23 114,62

23 785,52

0

0

278,40

2 930,46

371 575,95

419 929,45

9 770,08

4 685,12

2 426,20

4 317,33

133,66

362,28

0

0

446 399,00

470 285,67

101 450,76

100 734,89

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov : za konsolidovaný celok sme zaznamenali mierne vyššie náklady oproti
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu na účtoch skupiny 50 – spotrebované nákupy, 51 –
služby, 52 - osobné náklady (účty skupiny 52), vyššie odpisy súvisiace so zaradením
dlhodobého majetku (účty skupiny 55), vyššie náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov(účty skupiny 58) a vyššie dane z príjmov (účty skupiny 59) . Zníženie nákladov
v porovnaní s minulým rokom sme zaznamenali v skupine účtov 53 – dane a poplatky, 54 –
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 55 – odpisy, rezervy a opravné položky a v skupine
56 – finančné náklady.
V menšej miere boli zvýšené aj výnosy oproti minulému účtovnému obdobiu a to : 60 – tržby
za vlastné výkony, 62 – aktivácia, 63 – daňové výnosy a výnosy z poplatkov a z transferov
(účty skupiny 63). Zvýšenie výnosov bolo v súvislosti s úspešnejším výberom poplatkov a daní
(účty skupiny 63), 65 – zúčtovanie rezerv, OP a časového rozlíšenia, 66 – finančné výnosy, 69
výnosu z poskytnutých transferov v roku 2018. Znížené výnosy sme zaznamenali len na
účtoch skupiny 64 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Kladný hospodársky výsledok v sume 100 734,89 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

22

10 OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

KÚ
MV SR
ÚPSVR
ŠR
ÚPSVR

-prenesený výkon ŠS
-na školstvo prenesený výkon ŠS
-na aktivačnú činnosť
-na voľby
-HN strava
-HN školské potreby
-osobitný príjemca-prídavky+DvHN
„Obnova MŠ Vydrník“
„V škole úspešnejší“
Bežné transfery
Kapitálový transfer
„Obnova MŠ Vydrník“
„Rozšír.vodvov.siete V1+V2
Prijaté transfery

EÚ projekt
MŠVVaŠ SR
Spolu
ŠR+EÚ
EF
Celkom

Suma prijatých
prostriedkov v €
1 929,65
327 463,00
20 180,26
526,86
6 088,75
1 228,40
3 696,66
5 502,09
3 819,00
370 434,67
286 752,17
186 965,24
99 886,93
657 186,84

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
- bežný transfer na školstvo,
- bežný transfer na aktivačnú činnosť,
- bežný transfer na udržanie stravovacích návykov detí v hmotnej núdzi.
10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

1/2015

Suma poskytnutých
prostriedkov v €

Slov.skauting

-na celoročnú činnosť

400,00

HK Vydrník

- na podporu šport.činnosti občanov

600,00

ŠZŠ Sp.Štiavnik

-transfer na záujmové vzdelávanie detí

288,00

RKC

-bežný transfer na činnosť

5 000,00

Obec, na základe VZN č.2/2016 o poskytnutí dotácie na prevádzku MŠ a školského klubu,
poskytla v roku 2018 rozpočtovej organizácii bežný transfer na výdavky originálnych
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kompetencií vo výške 73 975,52 EUR a vlastné príjmy RO zapojené do rozpočtu vo výške
10 116,03 EUR.
Transfer na činnosť (v EUR)
-transfer na financovanie origin.komp.
-použitie vlast.príjmov z projektu
-použitie vlastných príjmov
Spolu:

ZŠ

MŠ

ŠKD

0
3 819,00
2 467,05
6 286,05

52 492,42
0
3 276,01
55 768,43

21 483,10 73 975,52
0
3 819,00
553,97
6 297,03
22 037,07 84 091,55

spolu

10.3 Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
a) obec
- ukončený projekt „Obnova materskej školy vo Vydrníku“ na rekonštrukciu a prístavbu
budovy materskej školy s NFP a 5% spoluúčasťou obce,
- realizácia rekonštrukcie vnútorných priestorov Obecného domu č. 68 z rozpočtu obce a
návratných zdrojov financovania,
- realizácia obnovy budovy obecného úradu z Environmentálneho fondu a vlastných
zdrojov,
- rekonštrukcia miestnej komunikácie z návratných zdrojov financovania,
- „Rozšírenie vodovodnej siete V1 a V2“ v obci z Environmentálneho fondu
b) rozpočtová organizácia
- rozpočtová organizácia nebola v roku 2018 zapojená do investičných projektov ani
nerealizovala žiadne investičné akcie.
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- pripravuje sa investičný projekt „Rekonštrukcia splaškovej a výstavba dažďovej
kanalizácie – Vydrník“,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci,
- vysporiadanie pozemkov na výstavbu miestnych komunikácií v záujmových územiach
určených na výstavbu rodinných domov,
- rozšírenie kanalizačnej siete v obci,
- postupné znižovanie energetickej náročnosti obecných budov,
- ukončenie rekonštrukcie a prístavby obecnej budovy súp.č. 68,
- zriadenie komunitného centra a terénneho sociálneho pracovníka pre prácu
s marginalizovanou komunitou,
- zriadenie občianskej poriadkovej služby cez projekt „MOPS Vydrník“ v rámci výzvy
OPLZ-PO5-2018-1
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-

zriadenie sociálneho obecného podniku
vybudovanie obecného kompostoviska na kompostovanie biologicky rozložiteľných
odpadov

b) rozpočtová organizácia
- neplánuje žiadne investičné akcie v budúcich rokoch.

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracovala: Mgr. Darina Lesnická

Predkladá: Mgr. Jozef Bizoň, starosta

Vo Vydrníku dňa 07.06.2019

Prílohy:
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
 Individuálna účtovná závierka: Individuálna Súvaha, Individuálny Výkaz ziskov a strát,
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke
 Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke
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