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

 

číslo: 4/2015                                                                  Vo Vydrníku 02.12.2015 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 
napísaná v priebehu  4. riadneho/ mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  

vo Vydrníku,  konaného dňa  02.12.2015 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.Ladislav Dický 

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

                                                                     Ing. Peter Slavkovský 

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

                                                                     Ladislav Kollár 

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

                                                                     Ing. Rastislav Skokan 

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

                                                                    - 

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

                                                                    Peter Gapčo – ospravedlnený( nemoc) 

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, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

 3.  Kontrola plnenia uznesení 

 4.  Správa o činnosti obecného úradu 

 5.  Návrh Dodatku č.2 k VZN č.1/2009 o miestnych daniach a miestnom popl. za TKO 

 6. Návrh VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie pov.šk.dochádzky 

 7. Návrh VZN č. č.2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ŠK 

 8. KÚZ a správy audítora  

 9. Rozpočtové opatrenie Obce Vydrník a RO 

10. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – schválenie 

11. Správy obecnej kontrolórky k návrhu rozpočtu, kontrolám za 2.polrok 2015 a plánu práce  

      na rok 2016 

12. Vyhlásenie voľby obecného kontrolóra 



13. Inventarizácia – inventarizačná komisia 

14. Rada školy – návrh členov  

15. Signalizačné a zvolávacie zariadenie pre HZ Spišský Štiavnik 

16. Vianočná výzdoba 

17. Prenájom priestorov obecnej nehnuteľnosti, súp.č.98 

18. Rôzne a 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 6 poslancov 

z celkového počtu 7 poslancov , neúčasť poslanca Petra Gapča pre nemoc  bola 

ospravedlnená, poslanec Martin Barabas sa dostavil na zasadnutie neskôr. 

Prednesený program jednania poslanci jednomyseľne schválili bez doplnenia. 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje prednesený program rokovania OZ. 

 

Hlasovanie:  za :5 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: Gapčo, Martin Barabas 

 

Schválený program rokovania: 

3. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

4. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

 3.  Kontrola plnenia uznesení 

 4.  Správa o činnosti obecného úradu 

 5.  Návrh Dodatku č.2 k VZN č.1/2009 o miestnych daniach a miestnom popl. za TKO 

 6. Návrh VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie pov.šk.dochádzky 

 7. Návrh VZN č. č.2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ŠK 

 8. KÚZ a správy audítora  

 9. Rozpočtové opatrenie Obce Vydrník a RO 

10. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – schválenie 

11. Správy obecnej kontrolórky k návrhu rozpočtu, kontrolám za 2.polrok 2015 a plánu práce  

      na rok 2016 

12. Vyhlásenie voľby obecného kontrolóra 

13. Inventarizácia – inventarizačná komisia 

14. Rada školy – návrh členov  

15. Signalizačné a zvolávacie zariadenie pre HZ Spišský Štiavnik 

16. Vianočná výzdoba 

17. Prenájom priestorov obecnej nehnuteľnosti, súp.č98 

18. Rôzne a záver 

 

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

             Slavkovský, Skokan, 

- za overovateľov zápisnice, Dický, Slavkovský, Skokan, 

- za zapisovateľku bola určená Darina Lesnická  

 

Hlasovanie:  za : 5 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 



                     neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo, Martin Barabas 

 

 

 

Ad.3) Kontrolou uložených uznesení  prijatých na  predchádzajúcich  zasadnutiach OZ bolo 

zistené:  

 

Uznesenie č.15/2015: 

c) na dnešnom zasadnutí budú schválené dva ďalšie návrhy VZN Obec Vydrník, a to o mieste 

a čase zápisu dieťaťa na plnenie pov.šk.dochádzky a výške príspevku obce na prevádzku 

a mzdy v MŠ a ŠK a Dodatok č.2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO. 

Ostatné uznesenia, ktoré boli uložené starostovi obce v predchádzajúcom období, neboli 

prehodnotené. 

 

Prijaté uznesenie: 

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 predchádzajúceho 

zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: Gapčo 

 

 

 

Ad.4) Starosta obce oboznámil poslancov s tým, čím sa v poslednom období zaoberal a akú 

činnosť vykonával od posledného zasadnutia OZ: 

- v cigánskej osade bol ukončený projekt „Regulácia Hrabušického potoka v rómskej 

osade“ zameraný na reguláciu celého toku od lesa v hornej časti osady, mostné teleso 

pod cestou do osady až po odorizačnú stanicu plynu, na mieste stavby sa uskutočnili 

dve kontroly z MŽP SR a SAŽP v Banskej Bystrici, ktoré dopadli veľmi dobre, platby 

boli uznané za oprávnené a následne obci boli poskytnuté všetky finančné prostriedky 

podľa projektu, 

- vyregulovaný potok bol následne geodetkou, Ing. Schurgerovou, zameraný, 

- starosta informoval o smetisku v cigánskej osade ku ktorému nie je dobrý prístup pre 

strmý, domami obostavaný svah, z toho dôvodu nie je možná jeho likvidácia 

mechanizmami, ale upratovať ho budú sami Rómovia v jarných mesiacoch a odvážať 

sa bude v kontajneroch, 

- starosta obce, za pomoci externej firmy, podal žiadosť na Envirnm.fond MŽP SR na 

obnovu budovy Obecného úradu vo Vydrníku, ktorá by sa mala realizovať v prípade 

jej schválenia v roku 2016. K tomu boli vypracované rôzne posudky, projektová 

dokumentácia, vyjadrenia a pod. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Správu starostu obce zobrali poslanci na vedomie. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 



                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

 

 

Ad.5)  K platnému VZN Obce Vydrník č.2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009 a ďalšie zdaňovacie obdobia bol 

pripravený návrh Dodatku č.2/2016, ktorý obsahuje zmeny výšky poplatku za zber TKO 

fyzickým osobám, ktorí nemajú zavedený množstevný zber na sumu 0,0274 eur/osobu/deň, 

t.j. 10,00 eur /osobu/rok. Tým PO a FO, ktorí majú zavedený množstevný zber bude výška 

poplatku: 120 l nádoba x 0,0274 eur x 26 vývozov/rok = 85,50 eur/rok a za drobné stavebné 

odpady bude poplatok 0,037 eur/1 kg = 37,00 eur/tonu odpadu (obec by mala mať zberné 

miesto). 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje Dodatok č.2 k VZN Obce Vydrník č. 1/2009 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

rok 2009 a ďalšie zdaňovacie obdobia. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: Gapčo 

 

 

 

Ad.6)  Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č.1/2016 o čase a mieste zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej šk.dochádzky v ZŠ a MŠ. Po prejednaní s riaditeľkou školy bol navrhnutý 

zápis do 1.ročníka ZŠ vždy v treťom týždni mesiaca apríl a zápis detí do MŠ vždy v trťom 

týždni mesiaca máj. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje VZN č.1/2016 Obce Vydrník o určení miesta 

a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk.dochádzky a dochádzky do MŠ. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

 

Ad.7)  Starosta obce predložil návrh VZN obce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

v materskej škole a v školskom klube detí.  

Na činnosť materskej školy a školského klubu doteraz bola poskytovaná dotácia podľa  

rozpočtu, ktorý na návrhl RO schvaľovalo OZ. Po predchádzajúcom prepočte výšky 

poskytovaných dotácií štátom v podielových daniach obci, bola navrhnutá výška na žiaka MŠ 

1850 eur/rok, na dieťa ŠKD 241,00 eur/rok a na dieťa v CVČ v RO Obce Vydrník 40eur/rok 

a 20,00 eur/rok  CVČ iného zriaďovateľa. 

 

  



Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Vydrník 

č.2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školského klubu detí. 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

Ad.8) Obec vykonala a predložila do RIS.SAM Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2014, 

ktorá bola overená audítorkou, Ing. Kutkovou. Následne bola vypracovaná Výročná správa 

Obce Vydrník za rok 2014 a zverejnená v RIS.SAM. Jej súlad s KÚZ bol taktiež overený 

audítorkou. So správami audítorky, Ing. Kutkovej aj s Výročnou správou obce za rok 2014 

boli poslanci oboznámení a zobrali ich na vedomie. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie Konsolidovanú účtovnú závierku za 

rok 2014 a správy audítorky. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:   Gapčo 

 

 

 

 

Ad.9) Starosta obce predložil poslancom na prejednanie rozpočtové opatrenie č.2 s návrhom 

zmien úpravy rozpočtu. Zmeny sa týkajú kapitálových výdavkov, kde obec bude mať 

výdavky na spolufinancovanie projektov. V časti bežného rozpočtu sa navrhlo vyššie čerpanie 

výdavkov z dôvodu vyšších príjmov. Zmeny rozpočtu navrhla aj rozpočtová organizácia 

z dôvodu úpravy normatívnych fin.prostriedkov v novom šk.roku.  

 V schválenom rozpočte na rok 2015 sa s týmito výdavkami nepočítalo. Poslanci 

s predloženým návrhom jednomyseľne súhlasili. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo aj možnosť čerpania rezervného fondu na úhradu 

kapitálových výdavkov v prípade, ak obci nebude zo štát.rozpočtu poskytnutá posledná platba 

vo výške cca 28 000 eur z projektu. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje  

a) zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.2/2015 

b) použitie rezervného fondu obce na úhradu kapitálových výdavkov 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: Slavkovský,  Gapčo 

 

 

 

Ad.10)  Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu obce na rok 2016 a nasledujúce 



ďalšie  dva roky, s ktorým sa poslanci mali možnosť oboznámiť . Návrh rozpočtu bol 

vyvesený na informačnej tabuli obce na pripomienkovanie občanmi.  Súčasťou  bo, aj 

rozpočet príjmov a výdavkov RO, Základnej školy s materskou školou. V návrhu boli 

zohľadnené všetky dostupné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť výšku čerpania príjmov aj 

výdavkov. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. K návrhu rozpočtu svoje stanovisko 

vypracovala aj obecná kontrolórka, p.Jankovičová, ktorá nezistili žiadne nedostatky 

a doporučila poslancom tento návrh rozpočtu aj schváliť. Poslanci ho potom jednomyseľne aj 

schválili. Platnosť nadobudne od 1.1.2016. 

 

Poslanci s predloženým návrhom rozpočtu obce na rok 2016  súhlasili, a prijali uznesenie 

nasledujúceho znenia: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje rozpočet obce na rok 2016 a návrh rozpočtu 

obce na roky 2017 a 2018. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

 

 

Ad.11)  Na základe Plánu činnosti obecnej kontrolórky na II.polrok 2015 predniesla 

kontrolórka obce, p. D.Jankovičová správu z vykonaných kontrol. Kontroly sa týkali : 

-kontroly práce komisie na ochranu verejného záujmu, 

-kontroly v rozpočtovej organizácii, 

-kontroly vykonávania predbežnej kontroly na obecnom úrade 

Výsledky kontroly sú popísané v správe, ktorú mali poslanci k dispozícii aj s doporučeniami 

kontrolórky. Taktiež mali možnosť oboznámiť sa so stanoviskom kontrolórky k návrhu 

rozpočtu obce na nasledujúce obdobie zameranej hlavne na legislatívnu správnosť zostavenia 

rozpočtu. Kontrolŕka taktiež predniesla Plán kontrol na rok 2016. 

Poslanci správy kontrolórky zobrali na vedomie a plán kontrol schválili. Na návrh starostu 

obce schválili kontrolórke jednorazovú odmenu k mzde vo výške 380 eur vyplatenú vo 

výplatnom termíne zamestnancov obce za mesiac november 2015. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  

a) berie na vedomie  
- správu obecnej kontrolórky k vykonaným kontrolám v druhom polroku 2015, 

- stanovisko obecnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2016 a ďalším dvom rokom 

b) schvaľuje 

- Plán kontrol na rok 2016 

- odmenu obecnej kontrolórke vo výške 380 eur. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

 

Ad. 12)  Starosta obce oboznámil poslancov s končiacim sa 6 ročným volebným obdobím 



obecnej kontrolórky. V zmysle zákona obecné zastupiteľstvo navrhlo termín konania nových 

volieb obecného kontrolóra na deň 3.2.2016 o 18.30 hodine a dohodlo náležitosti vyhlásenia 

volieb a podmienky, ktoré uchádzač na túto funkciu musí spĺňať. Oznam bude vyvesený na 

informačnej tabuli obce a na webovej stránke obce. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra Obce Vydrník, 

ktoré sa uskutočnia dňa 03.02.2016 o 18.30 hodine. 

 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

 

 

Ad. 13)  Starosta obce vydal príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2015. 

Poslanci navrhli inventarizačnú komisiu v zložení: Kollár, Barabasová Lucia, Lesnická. 

Inventarizačná komisia uskutoční účtovnú inventarizáciu účtov hlavnej knihy a ostatné 

náležitosti s inventarizáciou súvisiace. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení: Kollár, 

Barabasová Lucia, Lesnická. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

 

 

Ad.14)   Z dôvodu, že Rade školy skončilo volebné obdobie, uskutočnila sa v škole voľba 

nových členov rady z pedagogických pracovníkov, nepedagogických pracovníkov 

a z rodičov. Obec deleguje  svojich členov do Rady školy a na návrh poslancov OZ boli do 

tejto rady navrhnutí poslanci: Martin Barabas, Peter Slavkovský a za zamestnancov obce 

Mária Barabasová a Lucia Barabasová. 

  

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje týchto členov do Rady školy: Martin Barabas, 

Ing. Peter Slavkovský, Mária Barabasová a Mgr. Lucia Barabasová. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

Ad.15)   Na základe žiadosti DHZ v Spišskom Štiavniku s ktorým obec Vydrník má 



podpísanú zmluvu o spolupráci, poslanci schválili 500 eur na nákup signalizačného 

a zabezpečovacieho zariadenia pre tento DHZ. Tento nákup bude realizovaný až v roku 2016, 

obec Vydrník ho zakúpi a na základe preberacieho protokolu a dodatku k zmluve o spolupráci 

bude odovzdaný DHZ v Spišskom Štiavniku. Poslanci navrhli tiež možnosť 1x ročne 

funkčnosť zariadenia skonrolovať a túto kontrolu ošetriť v dodatku zmluvy s uvedením 

telefónnych čísiel, na ktoré sa bude vyrozumenie o požiari vzťahovať. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje nákup signalizačného a zabezpečovacieho 

zariadenia pre DHZ v Spišskom Štiavniku v roku 2016 vo výške 500 eur. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

 

Ad.16)   Na návrh poslanca Dického bola prerokovaná možnosť rozšírenia a nákupu nových 

vianočných svetelných ozdôb na stĺpy verejného osvetlenia v obci. Starosta navrhol firmu 

ORGECO, od ktorej obec už v minulosti nakupovala svetelnú výzdobu a sú to výrobky 

kvalitné. Poslanci navrhli aby sa nová svetelná výzdoba nakúpila vo výške 1500 eur. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje nákup svetelnej vianočnej výzdoby v hodnote 

1500 eur. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

 

Ad.17)   Obec má vo vlastníctve nevyužitú budovu súp.č. 98, o prenájom ktorej prejavili 

záujem manželia Kubošioví z Popradu na podnikateľskú činnosť, kde by si chceli zriadiť 

predajňu potravín. Poslanci nemali voči prenájmu námietky, no rozhodli, že záujemcovia 

o prenájom prídu svoj zámer predstaviť na ďalšie zasadnutie OZ . Potom bude dohodnutá aj 

výška a doba nájmu a ostatné náležitosti s tým súvisiace. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie žiadosť p.Renáty Kubošiovej 

s manželom o prenájom obecnej budovy súp.č.98 na zriadenie predajne potravín. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

 

Ad.18)   Na návrh poslancov Skokana a Dického bol prerokovaný vnútorný platový poriadok 

odmeňovania zamestnancov obce, poslancov  a volených a menovaných funkcionárov obce. 



Keďže tento poriadok odmeňovania bol v platnosti bez zmeny od roku 2009, poslanci navrhli 

zvýšiť výšku odmien poslancov a členov komisií. Tieto zmeny sú zakomponované v novom 

platovom poriadku odmeňovania, ktorého účinnosť bude od januára 2016. 

Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za 

aktívnu účasť na poslednom pracovnom zasadnutí v tomto roku a zasadnutie ukončil. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje Platový poriadok a poriadok odmeňovania 

zamestnancov obce, volených a menovaných funkcionárov Obce Vydrník. 

 

Hlasovanie:  za : 6 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo 

 

 

 

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  02.12.2015           ............................................. 

                                                                           

 

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

         Peter Slobodník, starosta obce 

  

Zápisnicu overili:   Ing. Dický Ladislav         ………………………….. 

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

                               Ing. Slavkovský Peter      ………………………….. 


