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

 

číslo: 7/2016                                                                  Vo Vydrníku 03.08.2016 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 
napísaná v priebehu 7. riadneho/ mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  

vo Vydrníku,  konaného dňa  03.08.2016 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.Ladislav Dický 

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

                                                                     Ing. Peter Slavkovský 

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

                                                                     Ladislav Kollár 

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

                                                                     Ing. Rastislav Skokan                                                                  

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

                                                                       - 

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

                                                                    Peter Gapčo 

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 6 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, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 3.   Správa o činnosti obecného úradu  

 4.  Konsolidovaná účtovná závierka a Výročná správa za rok 2015 

 5.  Správa audítorky ku Konsolidovanej účtovnej závierke a Výročnej správe za rok 2015 

 6.  Správa obecnej kontrolórky k vykonaným kontrolám za prvý polrok 2016 

 7.  Začiatok obstarávania zmien a doplnkov Územného plánu Obce Vydrník v lokalitách „Za  

      studienkou“, „Veľké-Krátke“ a „Na Hôrke“ 

 8. Diskusia  

 9. 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. Na zasadnutí boli prítomní  šiesti 

poslanci z celkového počtu 7 poslancov , neúčasť poslanca P. Gapča bola ospravedlnená. Na 

zasadnutí bola  prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. 

Prednesený program jednania predsedajúci doplnil o ďalšie štyri body. Poslanci 

jednomyseľne schválili doplnený program zasadnutia. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje  doplnený  program rokovania OZ. 

 

 

Hlasovanie:  za :  6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: Gapčo 

 

Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 3.   Správa o činnosti obecného úradu  

 4.   Konsolidovaná účtovná závierka a Výročná správa za rok 2015 

 5.   Správa audítorky ku Konsolidovanej účtovnej závierke a Výročnej správe za rok 2015 

 6.   Správa obecnej kontrolórky k vykonaným kontrolám za prvý polrok 2016 

 7.   Začiatok obstarávania zmien a doplnkov Územného plánu Obce Vydrník v lokalitách „Za  

       studienkou“, „Veľké-Krátke“ a „Na Hôrke“ 

  8.  Inžinierske siete k rodinným domom a stavebným pozemkom v lokalite „Na Hôrke“  

       a vodovodná prípojka k rodinným domom pri firme PRO POPULO za železnicou 

  9.  Regulácia potoka v hornej časti obce v lokalite „Ku prameňu“ 

10.  Zámer prenajať obecné priestory v budove COOP Jednota v obci Vydrník 

11. Rozpočtové opatrenie č.2 

12. Záver 

 

 

 

Ad.2)  

      -    do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednomyseľne schválení poslanci :  Barabas  

            Martin, Skokan, Kollár 

- za overovateľov zápisnice Barabas  Martin, Skokan, Kollár 

- za zapisovateľku bola určená Darina Lesnická  

 

Hlasovanie:  za :   6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

 

Ad.3) Starosta obce predniesol prítomným poslancom správu o činnosti, ktorú vykonával od 

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

- zabezpečoval prípravu žiadosti s potrebnými prílohami pre projekt na rekonštrukciu 



materskej školy vo Vydrníku, ktorý by mal byť financovaný z prostriedkov Úradu 

vlády SR - vybratých je 150 obcí s rozšíreným zastúpením marginalizovaných 

rómskych komunít, termín na podávanie žiadostí je do konca 06/2016, obec by žiadala 

opravu fasády, vybudovanie ďalšieho nadzemného podlažia, výmenu strechy 

a prístavbu v zadnej časti pôvodnej stavby, v prípade schválenia projektu práce budú 

prebiehať počas normálnej prevádzky materskej školy, 

- zabezpečuje odstránenie obecnej budovy KLUBu – rozhodnutie na odstránenie stavby 

vydal stavebný úrad v Spišskom Bystrom, stavebný odpad bol uložený na urbárske 

lesné cesty, pivnica bola zasypaná, azbest zlikvidovala firma Astana, drevo si zobrala 

firma Mopax, ktorá stavbu odstránila na vlastné náklady, 

- v rámci projektu „Obnova Obecného úradu Vydrník“ sa rekonštruuje podkrovie 

budovy – odstránili sa panely zo stropu, vybudovalo sa provizórne schodisko do 

podkrovia, zatepľuje sa podkrovie a vymieňa sa strešná krytina, koncom augusta bude 

zrekonštruovaná  kotolňa, príp. sa vymení kryt (čiapka) na strešnej siréne CO, 

- je pripravená na podpis zmluva o nájme nebytových priestorov -  obecný dom súp. 

č.98, zmluvu už prekonzultoval starosta obce  s právnikom Ovšonkom 

a prenajímateľom. Zmluvu na distribúciu elektriny prepíše prenajímateľ na seba 

a v prípade vykurovania plynom uzatvorí si zmluvu na distribúciu plynu, 

- referentka pripravovala Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2015 a tiež spojenú 

Výročnú správu Obce Vydrník za rok 2015. Obidva dokumenty audítovala Ing. 

Kutková. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Správu o činnosti starostu obce zobrali poslanci na vedomie. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

 

Ad. 4) Poslanci dostali materiál Konsolidovanej účtovnej závierky na oboznámenie, 

referentka iba v krátkosti zhodnotila výsledky konsolidácie v našom konsolidovanom celku. 

Účtovná závierka bola spracovaná v určenom termíne a zverejnená na www stránke Registra 

účtovných závierok (ďalej len RÚZ). Taktiež bola spracovaná za konsolidovaný celok spojená 

Výročná správa za rok 2015. Súlad medzi Konsolidovanou účtovnou závierkou a Výročnou 

správou za rok 20115 overila audítorka Ing. Kutková. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie  Konsolidovanú účtovnú závierku za 

rok 2015. 
Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

 

Ad.5)  Výsledky Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 kontrolovala audítorka Ing. 

Veronika Kutková a k celému dokumentu vypracovala správu, s ktorou bolo oboznámené 



obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Súlad medzi Konsolidovanou účtovnou závierkou obce 

a spracovanou spojenou Výročnou správou za rok 2015 tiež overila Ing. Kutková. Správy 

audítorky spolu s účtovnými závierkami a Výročnou správou boli zverejnené na www stránke 

RÚZ.   

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie  

- správu audítorky ku Konsolidovanej účtovnej závierke  

- overenie súladu medzi Výročnou správou a KÚZ 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

Ad.6)  Obecná kontrolórka, D.Jankovičová oboznámila poslancov vo svojej správe 

s výsledkami uskutočnených kontrol vykonaných v prvom polroku 2016 na Obecnom úrade 

vo Vydrníku. Kontroly sa týkali 

a) inventarizácie  majetku za rok 2015 

b) poskytovaniu dotácií z rozpočtu obce v roku 2016 

c) kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva všeobecne 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu obecnej kontrolórky 

k vykonaným kontrolám v prvom polroku 2016. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

 

Ad.7) Aktuálna situácia v obci vyvolala potrebu v,  pred niekoľkými rokmi schválenom 

Územnom pláne Obce Vydrník,  prehodnotiť využitie pozemkov v intraviláne aj extraviláne 

obce. Starosta obce oslovil spracovateľa územného plánu, Ing. Balogu s tým , že zmena 

územného plánu sa rozšíri o zmenu využitia pozemkov za záhradami rodinných domov 

smerom ku „stanici“, pozemkov smerom „Za studienkou“ , pozemkov za pílou v chotári 

„Veľké Krátke“ a pozemkov v cigánskej osade „Na Hôrke“. Zmena využitia pozemkov sa 

týka výstavby rodinných domov v týchto lokalitách a  regulácie potoka v lokalite „Za 

studienkou“. Na pozemkoch v chotári „Veľké Krátke by sa mala vybudovať priemyselná 

zóna. Poslanci návrh starostu obce jednomyseľne schválili a prijali nasledovné uznesenie. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje začiatok obstarávania zmien a doplnkov 

Územného plánu obce  Vydrník v lokalitách „Za Studienkou“, „Veľké Krátke“ a „ Na 

Hôrke“. 

  

 

 



Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

Ad.8) V cigánskej osade sa v poslednom období postavilo viac rodinných domov až k lesu, 

kde už nie sú potiahnuté inžinierske siete - voda, kanalizácia a elektrina. Na návrh starostu 

obce poslanci súhlasili s tým, aby obec podala žiadosť na Environmentálny fond  do konca 

októbra 2016 v jesennom kole, príp. v jarnom kole 2017 podávania žiadostí. Inžinierske siete 

by sa rozšírili aj k pripravovaným stavebným pozemkom v cigánskej osade. Taktiež by sa 

urobila vodovodná prípojka k rodinným domom za železnicou pri firme PRO Populo. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje vybudovanie inžinierskych sietí - elektrina, 

kanál, voda k rodinným domom a pozemkom v rómskej osade v lokalite „Na Hôrke“ 

a vodovodnej prípojky k rodinným domom pri firme PRO POPULO za železnicou v prípade 

priznania finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

 

Ad.9 Starosta obce predniesol poslancom návrh na vyregulovanie potoka v hornej časti obce 

v lokalite „Ku prameňu“. Regulácia by pokračovala od mosta za Maguthom, kde bol 

ukončený projekt „Regulácia vodného toku v intraviláne obce Vydrník “ až k studničke, kde 

vyviera železitá voda. Tým by sa spríjemnilo  aj prostredie okolo cesty z obce smerom k 

„Moškovcu“. Poslanci navrhli vypracovať projektovú dokumentáciu a žiadať prostriedky 

z Operačného programu Životného prostredia – Ochrana pred povodňami, príp. 

z Environmentálneho fondu. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje  spracovanie projektovej dokumentácie 

a v prípade priznania financií z Environmentálneho fondu alebo Operačného programu ŽP-

Ochrana pred povodňami,  reguláciu potoka v hornej časti obce „Ku prameňu“. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:   Gapčo 

 

 

 

Ad.10)  Obec vlastní prvé podlažie v budove COOP Jednota, ktoré je doteraz nevyužité. 

Poslanci rozhodli, že priestory sa na náklady obce opravia a urobí sa rekonštrukcia 

elektrických rozvodov, hygienických zariadení a kúrenia, urobí sa kanalizačná a vodovodná 

prípojka. Na tieto práce poslanci uvoľnili z rozpočtu obce 35 000 eur. Zároveň obec zverejní 



zámer nehnuteľnosť prenajať na poskytovanie pohostinských služieb.  

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje zámer prenajať priestory budovy COOP 

Jednota vo vlastníctve obce za účelom poskytovania pohostinských služieb. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

 

Ad.11)   Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh Rozpočtového opatrenia obce  

č.2/2016, a to presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové výdavky ani príjmy obce. Rozpočtovým opatrením č.2/2016 sa taktiež 

upravuje rozpočet školy, ktorým sa uskutoční presun rozpočtovaných prostriedkov  v rámci 

schváleného rozpočtu. Poslanci zobrali na vedomie presun finančných prostriedkov 

v schválenom rozpočte a tiež schválili navýšenie rozpočtu v časti príjmov aj výdavkov 

o 1037,00 eur v škole a  na rekonštrukciu 1.poschodia COOP Jednoty vyčlenilo 35 000 €, 

ktoré by mali byť uhradené zo zvýšených príjmov zapojením rezervného fondu do obecného 

rozpočtu. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje  Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 . 

 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:   Gapčo 

 

 

 

 

Ad.12)  Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za 

aktívnu účasť na zasadnutí OZ a toto zasadnutie ukončil. 

 

 

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  03.08.2016           ............................................. 

                                                                           

 

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

         Peter Slobodník, starosta obce 

  

Zápisnicu overili:   Ing. Rastislav Skokan    ………………………….. 

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

                                Ladislav Kollár              ………………………….. 



 


