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

 

číslo:  10/2019                                                                                  Vo Vydrníku 12.12.2019 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu 10. riadneho / mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

vo Vydrníku,  konaného dňa  12. decembra 2019 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku. 

 

P r í t o m n í  :  

      

Mgr. Jozef Bizoň – starosta obce 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  1. Barabas Martin 

                                                         2. Kollár Ladislav 

                                                         3. Gallovič Peter 

                                                         4. Slavkovský Tibor 

                                                         5. Ing. Dická Božena 

                                                         6. Kukura Anton 

                                                         7. Bc. Gurník Peter 

                                                         8. Kroščen Miloš 

 

Neprítomný-ospravedlnený:            9. Šabla Patrik 

                                                        

Ďalší prítomní :   Mgr. Lesnická Darina, Mgr. Barabasová Lucia– zamestnankyne obce,  

                            Ing.  Matfiak- kontrolór obce 

Verejnosť:           podľa prezenčnej listiny 

                                               

Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že 

všetci poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku boli na toto písomne a včas pozvaní. 

Ďalej konštatuje,  že z celkového počtu 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 8 

poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku, teda zasadanie obecného zastupiteľstva je 

v zmysle §2 odst.2 zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov uznášania schopné. 
 

 

P R O G R A M : 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti OcÚ 

5. Zloženie sľubu nového poslanca  

  6.   Doplnenie komisie na ochranu verejného záujmu 

  7.   Správa obecného kontrolóra k vykonaným kontrolám za II. polrok 2019 

  8.   Schválenie plánu práce obecného kontrolóra na I. polrok 2020 

  9.   Stanovisko obecného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020-2022 

10.   Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2020 



  11.  Rozpočtové opatrenie č.5 

  12.  Schválenie zriadenia obecného kompostoviska 

  13.  Schválenie zriadenia zberného dvora 

  14.  Schválenie prenájmu pozemku „pri prameni“ 

  15.  Schválenie VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

  16.  Informácia o zložení novej Rady školy 

  17.  Diskusia-interpelácie poslancov 

 

 

 

K bodu 1  - Otvorenie a schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote  zasadnutie obecného 

zastupiteľstva na 18.00 hodinu, na ktoré pozval všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie otvoril a viedol.  Zasadnutia sa zúčastnilo osem poslancov, poslanec Slavkovský 

sa dostavil o 18.25 hod., poslanec Šabla svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil,  poslanec 

Kroščen Miloš  sa poslaneckého mandátu ujal na dnešnom zasadnutí zložením sľubu 

poslanca. Obecné zastupiteľstvo znova začalo pracovať v plnom počte deväť poslancov. 

Poslanci jednomyseľne schválili prednesený program rokovania. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  schvaľuje  program rokovania. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /  / /   

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        / / 

Nehlasoval:     /     

 

 

 

K bodu 2  - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Dická, Barabas, Kukura, ktorí boli tiež určení 

za overovateľov zápisnice a za zapisovateľku bola určená Lesnická. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

1. schvaľuje  členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Dická, Barabas, Kukura, 

 

2. berie na vedomie  
a) určenie zapisovateľky: Mgr. Lesnická, 

b) overovateľov zápisnice v zložení : Ing. Dická, Barabas, Kukura. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /  / /   

Proti:          



Zdržal sa:          

Neprítomní:        / / 

Nehlasoval:     /     

 

 

 

K bodu 3  - Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce prečítal poslancom prijaté uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a skonštatoval, že uznesenia sa plnia nasledovne: 

- uznesenie č.47/2019 – odkúpenie pozemku na výstavbu novej obecnej komunikácie sa  

  doteraz nezrealizovalo z dôvodu vysokej odkúpnej ceny, starosta má predstavu, že osloví  

  firmy zaoberajúce sa pozemkovými úpravami, ktoré budú jednať s vlastníkmi- nesplnené, 

- uznesenie č.49/2019- zriadenie  s.r.o. – ešte prebehne stretnutie poslancov a starostu so  

  zástupcami s.r.o. v Sp.Hrušove na získanie informácií – nesplnené, 

- uznesenie č. 98/2019 – VO na prístavbu Obecného domu č. 68 – VO bolo zrušené, nové VO  

  vyhlásiť k 1.3.2020. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /  / /   

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:              / / 

Nehlasoval:     /     

 

 

 

K bodu 4 – Správa o činnosti obecného úradu 

 

Starosta obce informoval prítomných o činnosti, ktorú vykonával na obecnom úrade od 

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

- starosta obce zhodnotil, že za rok  sa obecné zastupiteľstvo zišlo na rokovaní až 10-krát, 

navrhol na budúci rok plán zasadnutí OZ a to 06.03.2020, 05.06.2020, 04.09.2020 

a 03.12.2020, mimo týchto termínov bude zvolávať len mimoriadne zasadnutie OZ, 

- na rokovanie sa dostavil poslanec Tibor Slavkovský o 18.25 hod. a starosta pokračoval ďalej 

vo svojej správe, 

- koncom 10/2019 podala obec žiadosť na Environmentálny fond na poskytnutie dotácie na 

rozšírenie kanalizačnej siete v obci Vydrník, ktorá sa podávala už v predchádzajúcom roku 

ale nebola zo strany obce doplnená do daného termínu a na ktorú upozornil na 

predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanec Kukura. Po zaregistrovaní žiadosti bola obec 

fondom upozornená na doplnenie chýbajúcich dokumentov, čo však obec do požadovaného 

termínu nestihne urobiť ale napriek tomu bude pokračovať v správnom konaní na vydanie 

stavebného povolenia na predmetnú stavbu a o dotáciu z Envirofondu požiada na ďalší rok, 

- starosta obce riešil zosuv pôdy v osade, na oporný múr bola vypracovaná aj štúdia, ktorá 

vyčíslila finančné náklady na stavbu vo výške 32 500 eur, kroky starostu obce viedli na 

Okresný úrad v Poprade, odbor CO, ktorý po obhliadke terénu dal stanovisko, že bude konať 



až vtedy, ak geológovia vydajú stanovisko, že  zosuv pôdy hrozí a je pre dotknutých 

obyvateľov nebezpečný, obec čaká na stanovisko z geologického prieskumu terénu, 

- Ing. Kutková vykonávala predbežný audit účtovníctva obce a so starostom obce 

prejednávala nedokončené obecné investície, ktoré sa postupne obec snaží zaradiť do majetku 

obce, 

- starosta obce rokoval s predsedom Urbariátu Skokanom ohľadom získania pozemkov na 

zriadenie kompostárne a zberného dvora v obci, na výstavbu ktorých sa dajú získať aj financie 

z eurofondov, výzvy sú otvorené do konca 02/2020, 

- starosta obce sa zúčastnil odovzdávania Janskeho plakety SČK v Poprade aj našim dvom 

občanom a to p. Nemešovej a p. Nemešovi, ktorým za obec poďakoval a odovzdal malú 

pozornosť, 

- dňa 7.11.2019 zasadala stavebná komisia za účasti p. Balogu, 

- dňa 05.12.2019 zasadala finančná komisia  na prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 

2020, 

- starosta obce informoval tiež o akcii v deň Mikuláša, obec pripravila balíčky pre deti od 2 do 

11 rokov, ktoré rozdal Mikuláš pri stromčeku uprostred obce a v sobotu aj dôchodcom 

v kostole, jedinou podmienkou bolo mať nulový dlh voči obci, za pomoc pri organizovaní 

poďakoval členom MOPS a Márii Barabasovej, 

 - zároveň pozval všetkých na pripravovanú akciu „vianočný jarmok“, do pripravovaného 

„klubu dôchodcov“ a tiež na pripravované stretnutie so starostom v knižnici v januári 2020. 

Poslanec Barabas sa nakoniec pýtal, či sa už dôchodcovia stretávajú a či je poverená 

zodpovedná osoba za zverenú obecnú nehnuteľnosť, starosta odpovedal, že patronát prevzal 

poslanec Gurník s manželkou a títo sa pôjdu poradiť do susednej obce Spišský Štiavnik ako 

má klub dôchodcov fungovať aby to začali praktizovať aj v našej obci, bol podaný návrh, aby 

v dome č.98 v malej miestnosti vpravo sa zriadilo malé obecné múzeum, aby dom neslúžil len 

dôchodcom ale celej obci.   

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu starostu obce o činnosti 

obecného úradu.  

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /  / / /  

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:         / 

Nehlasoval:     /     

 

 

      

K bodu 5 –Sľub náhradníka za člena obecného zastupiteľstva 

 

Po uvoľnení poslaneckého mandátu bol pozvaný náhradník, Miloš Kroščen, ktorý vo voľbách 

získal najväčší počet hlasov ale nebol zvolený za poslanca, že podľa § 51 ods.2 zákona 

346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v z.n.p. nastupuje na uvoľnený mandát 

poslanca obecného zastupiteľstva. Oslovený prijal pozvanie na dnešné zasadnutie obecného 

zastupiteľstva na ktorom prečítal predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a prevzal 

si z rúk starostu obce Osvedčenie o zvolení za člena Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku. 

 



Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku  v zmysle zákona č.346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v z.n.p., berie na vedomie zákonom predpísané zloženie sľubu poslanca 

obecného zastupiteľstva Miloša Kroščena. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / /  / / /  

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:         / 

Nehlasoval:     /     

 

 

 

K bodu 6 – Doplnenie člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov 

 

Na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva bola vytvorená komisia na ochranu verejného 

záujmu pri výkone práce verejných funkcionárov, ktorej členmi sa stali Gallovič za KDH, 

Kollár za DS a Handula za OĽANO. Keďže poslanec Handula sa vzdal mandátu 

k 31.08.2019, dnes, keď obecné zastupiteľstvo pracuje v plnom počte, bol navrhnutý do 

komisie na uvoľnené miesto poslanec Kroščen za DS. Všetci prítomní návrh jednomyseľne 

podporili  a tak poslanec Kroščen sa stal dnešným dňom tretím členom komisie. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  

a)  z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca Pavla Handulu k 31.08.2019 obecné   

     zastupiteľstvo prerokovalo zloženie komisie na ochranu verejného záujmu, 

 

      b) volí poslanca Miloša Kroščena za člena komisie na ochranu verejného záujmu pri    

          výkone funkcií verejných funkcionárov.  

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / / / / / /  

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:         / 

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 7 – Správa obecného kontrolóra k vykonaným kontrolám za 2.polrok 2019 

 

Kontrolór obce pripravil poslancom správu k vykonaným kontrolám za 2.polrok 2019, 

zároveň skonštatoval, že kontrolou neboli zistené nedostatky, poslanci nemali ku kontrolám 

žiadne otázky a zobrali celú správu kontrolóra na vedomie. 

 

Prijaté uznesenie: 



Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu kontrolóra obce k vykonaným 

kontrolám za II. polrok 2019. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / / / / / /  

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:         / 

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 8 – Schválenie plánu práce obecného kontrolóra na 1.polrok 2020 

 

Obecný kontrolór vo svojom návrhu plánu kontrolnej činnosti v 1.polroku budúceho roku sa 

zameria hlavne na kontrolu účtovania a hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami 

obce v rozpočtovej organizácii. Poslanci plán kontrolnej činnosti zobrali na vedomie a 

jednomyseľne ho aj schválili. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje  plán práce kontrolóra obce na I. polrok 2020. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / / / / / /  

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:         / 

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 9 – Stanovisko obecného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roy 2020-2022 

 

K predloženému návrhu rozpočtu svoje stanovisko predložil obecný kontrolór, ktorý 

informoval, že ak škola zamestnáva odborných zamestnancov s tým súvisia aj náklady na ich 

odmeňovanie a od nového roku aj 10% navýšenie platov učiteľov. Z toho dôvodu bol 

rozpočet pre MŠ navýšený oproti terajšiemu roku. Ak chce obec mať kvalifikovaných 

učiteľov aj v MŠ, s tým úzko súvisia aj náklady obce na výdavky MŠ. Toho času obec rieši 

problém obsadenosti MŠ, nakoľko majoritné obyvateľstvo dáva deti na plnenie predškolského 

vzdelávania do mesta alebo susednej obce a novovybudované rozšírenie MŠ nie je plne 

využité ani rómskymi deťmi. Obecný kontrolór doporučil návrh rozpočtu schváliť. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu obce na roky 2020-2022. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 



Za: / / / / / / / /  

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:         / 

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 10 – Návrh rozpočtu obce na rok 2020-2022. 

 

Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-

2022. Návrh rozpočtu bol vypracovaný v súlade s aktuálnymi predpismi a bol zostavený ako 

vyrovnaný. K predloženému návrhu rozpočtu sa vyjadrili aj členovia finančnej komisie, ktorí 

žiadali navýšiť kapitálový rozpočet o 65 000 eur  na odkúpenie pozemku na novú cestu, 

výstavbu obecného „námestia“ a spolufinancovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií. Na 

tieto investície by sa použila časť rezervného fondu obce. Negatívny postoj zaujali 

k navýšenému rozpočtu v MŠ oproti predchádzajúcemu roku. K návrhu rozpočtu svoje 

stanovisko predložil obecný kontrolór, ktorý informoval, že ak škola zamestnáva odborných 

zamestnancov s tým súvisia aj náklady na ich odmeňovanie a od nového roku aj 10% 

navýšenie platov učiteľov. Z toho dôvodu bol rozpočet pre MŠ navýšený oproti terajšiemu 

roku. Nakoniec za schválenie návrhu rozpočtu hlasovalo šesť poslancov a dvaja sa hlasovania 

zdržali.  

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

a)  schvaľuje rozpočet Obce Vydrník na rok 2020, 

 

b)  berie na vedomie návrh rozpočtu Obce Vydrník na roky 2021 a 2022. 

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  / / / /   

Proti:          

Zdržal sa:   /     /  

Neprítomní:         / 

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 11 - Rozpočtové opatrenie č.5. 

 

Poslancom bolo predložené na schválenie rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu obce 

a RO v roku 2019. Z dôvodu navýšenia príjmov bolo navýšené aj čerpanie výdavkov obce 

a RO. V RO sa to týkalo hlavne transferu na prenesený výkon štátnej správy,  v obci boli 

navýšené príjmy daňové aj nedaňové. Poslanci zobrali správu na vedomie a rozpočtové 

opatrenie schválili. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5. 

 



Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / / / / / /  

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:         / 

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 12 - Schválenie zriadenia obecného kompostoviska 
 

Starosta obce predniesol poslancom návrh na zriadenie miesta na kompostovanie bioodpadu 

z obce. S predsedom Urbariátu, Skokanom už vybral miesto, a to parcelu č. 967, ktorá sa 

nachádza  na konci obce po pravej strane cesty vedúcej k Moškovcu. Pozemok by obec 

odkúpila od vlastníkov lesov a tiež prístupovú cestu od SPF. Poslanci videli v zámere aj 

možné nedostatky a to napr. znečisťovanie ovzdušia v okolí, kontaminácia spodných vôd 

v blízkosti sa nachádzajúceho prameňa a pod. Poslanec Gallovič navrhol zistiť podmienky 

odkúpenia pozemku na zriadenie kompostoviska a zároveň  poslanci poverili starostu zistiť 

všetky informácie, vrátane finančného rozpočtu, ohľadom zriadenia kompostoviska v našej 

obci, aký by to malo dopad na platby za vývoz odpadov z obce a pod. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  

a) poveruje starostu  zistením podmienok pre odkúpenie pozemku za účelom zriadenia  

    obecného kompostoviska, 

 

b) poveruje starostu zistením podmienok pre vybudovanie obecného kompostoviska. 

   Tieto materiály predložiť do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:  

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / / / / / /  

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:         / 

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 13 – Schválenie zriadenia zberného dvora 

 

Starosta obce predniesol poslancom návrh na zriadenie zberného miesta na odpady v obci, 

hlavne na separovaný odpad z osady, na tento zámer uvažoval použiť parcely v k.ú. Vydrník 

č. 872/15 – zast.plochy a nádvoria o výmere 164 m2 a 872/1 – zast.plochy a nádvoria 

o výmere 33 975 m2, ktoré sa nachádzajú v areáli  Agrodružstva , ktorých vlastníkov by obec 

oslovila so zámerom kúpy pozemku. Poslanec Gurník sa pýtal na rozlohu parcely, poslanec 

Slavkovský sa pýtal, koľko m2 potrebuje obec na zriadenie zberného dvora na odpady. 

Taktiež poukázal na pozemok, ktorý obec doteraz odpredáva občanovi v osade. Starosta 



žiadal poslancov tiež navrhnúť odkupnú cenu, poslanci navrhli 0,40 eur za m2. Keďže 

poslanci nevedeli zaujať stanovisko k danej problematike pre nedostatok informácií, poverili 

starostu zistiť všetky podrobnosti  a finančný rozpočet na výstavbu zberného dvora 

a odkúpenie pozemku. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  

a) poveruje starostu  zistením podmienok pre odkúpenie pozemku za účelom zriadenia  

    zberného dvora,  

b) poveruje starostu zistením podmienok pre vybudovanie zberného dvora. 

    Tieto materiály predložiť do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / / / / / /  

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:         / 

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 14 – Schválenie prenájmu pozemku „pri prameni“ 

 

Starosta predniesol poslancom zámer vybudovať v okolí „prameňa“ oddychovú zónu pre 

obyvateľov zveľadením priestoru v jeho okolí. Keďže pozemok nepatrí obci ale spoločenstvu 

vlastníkov lesov, po jednaní s predsedom  Skokanom navrhli pozemok prenajať obci na dobu 

20 rokov za cenu 1000 eur. Starosta predstavil svoj zámer vybudovať na mieste informačné 

tabule, vybudovať kúpeľnú kaďu a saunu v lese. Poslanec sa pýtal na prístupovú cestu 

k miestu, na to by sa využívala pôvodná komunikácia. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje nájom pozemku „pri prameni“ v hodnote 50 

EUR /1  rok na obdobie 20 rokov. 

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / / / / / /  

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:         / 

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 15 - Schválenie VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

 

Starosta obce dal slovo obecnému kontrolórovi, ktorý pripravil návrh VZN obce 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce vzhľadom k zmenám zákona č. 583/2004 Z.z. 



o rozpočtových pravidlách v územnej samospráve v z.n.p., ktorý upravuje a sprísňuje 

podmienky, kedy môže obec poskytnúť dotáciu subjektu, ktorý o ňu požiada. Návrh riadne 

visel 15 dní na informačnej tabuli na pripomienkovanie ale keďže neboli zaznamenané žiadne 

doplnky a zmeny, poslanci ho hlasovaním jednomyseľne schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / / / / / /  

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:         / 

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 16 - Informácia o zložení novej Rady školy 

 

Starosta obce informoval poslancov o ukončení voľby novej Rady školy, ktorá prebehla dňa 

4.12.2019 tajným hlasovaním a dodržaním všetkých zákonných podmienok. 

 Zloženie Rady školy :  Mgr. Sedlačková Anna –predsedníčka 

                                      Žuffová Emília 

                                      Bc.Slavkovská Mariana 

                                      Kroščenová Renáta 

                                      Žigová Lucia 

                                      Pavliščáková Marcela 

                                      Kroščenová Lucia 

                                      Bc.Gurník Peter 

                                      Barabas Martin 

                                      Šabla Patrik 

                                      Barabasová Mária 

Úlohou Rady školy ako poradného orgánu riaditeľky školy je spoluvytvárať a schvaľovať 

smernice a vnútorné predpisy pre zabezpečenie riadneho chodu vyučovacieho procesu. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie informáciu o ukončení voľby Rady 

školy a jej zložení. 

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / / / / / / / /  

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:         / 

Nehlasoval:          

 

 



K bodu 17 – Diskusia a interpelácie poslancov 

 

- poslanec Gurník sa pýtal, koľko má obec neplatičov daní a poplatkov, na čo mu starosta 

nevedel presne odpovedať, celková výška pohľadávok je cca viac ako 20 000 eur, 

- poslanec Kukura sa pýtal, či obec neposkytne príspevok mestu Prešov na zmiernenie 

následkov ničivého požiaru bytovky – starosta povedal, že mestu pošleme výťažok z 

„vianočného jarmoku“, 

- poslanec Kroščen sa pýtal, či nebude opravená obecná studňa v osade pre tých, ktorí nie sú 

napojení na obecný vodovod – starosta povedal, že navrhoval v tomto roku namontovať 

v osade vodný automat, no návrh poslanci neschválili. 

 

Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť a celoročnú prácu v prospech obce 

a všetkých pozval na vianočnú kapustnicu v piatok. Zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil o 21.35 hod. 

  

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  12.12.2019         ............................................................                                                                     
 

 

 

 

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

         Mgr. Jozef  Bizoň, starosta obce 

  

 

Zápisnicu overili:   Ing. Dická Božena      ………………………….. 

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

                                Kukura Anton            ………………………….. 

 


