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

 

číslo:  22/2021                                                                                  Vo Vydrníku 02.12.2021 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 

 
napísaná v priebehu 22. riadneho / mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

vo Vydrníku,  konaného 02. decembra 2021 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku. 

 

P r í t o m n í  :    

Mgr. Jozef Bizoň – starosta obce 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:   1. Kollár Ladislav 

                                                          2. Bc. Gurník Peter 

                                                          3. Barabas Martin 

                                                          4. Kukura Anton 

                                                          5. Slavkovský Tibor 

                                                          6. Patrik Šabla 

                                                          7. Ing. Božena Dická 

                                                           

Neprítomní-ospravedlnení:   1.  Peter Gallovič 

                                              2.  Miloš Kroščen         

                                                        

Ďalší prítomní :   Mgr. Lesnická Darina –  zamestnankyňa obce,   

                            Ing. Matfiak Vladimír - 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 7 

poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku, teda zasadanie obecného zastupiteľstva je 

v zmysle § 12 odst.7 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 starostu obce o činnosti obecného úradu 

5. Schválenie VZN č.2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy 

a školského zariadenia na rok 2022 v Obci Vydrník 

6. Súhlas OZ s implementáciou projektu LDI02013 „Podpora sociálneho začlenenia 

a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom rozvoja 

komunitnej práce v centre sociálnych služieb Betlanovce v obci Betlanovce“ v rámci 

programu „Miestny rozvoj a inklúzia“ z Nórskych fondov 

7. Schválenie zámeru výstavby nabíjacieho ostrova pre e-biky 



8. Prerokovanie poplatkov za nájom obecného domu 

9. Žiadosť o nájom priestoru pre DHZ 

10. Prerokovanie využitia nehnuteľnosti č.98 

11. Žiadosť o odkúpenie pozemku v podielovom spoluvlastníctve, Renáta Ščuková č. 168 

12. Schválenie  textu zápisu do obecnej kroniky za rok 2020 

13. Zmena rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č.2 

14. Správa obecného kontrolóra k vykonaným kontrolám za II.polrok 2021 

15. Schválenie predneseného plánu práce obecného kontrolóra na I. polrok 2022 

16. Schválenie rozpočtu obce na rok 2022 a návrhov rozpočtu na roky 2023-2024 so správou 

obecného kontrolóra 

17. Záver 

 

 

K bodu 1  - Otvorenie a schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote mimoriadne zasadnutie 

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

zastupiteľstva. Rokovanie otvoril a viedol.  Zasadnutia sa zúčastnilo sedem poslancov, 

poslanci Gallovič a Kroščen svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnili. Obecné zastupiteľstvo 

bolo uznášania schopné. Starosta obce predniesol prítomným pripravený program rokovania, 

ktorý poslanci jednomyseľne schválili. 

Obecné zastupiteľstvo bolo verejné za dodržania predpísaných opatrení - 2 metrových 

vzdialeností medzi prítomnými a s ochrannými rúškami na prekrytie dýchacích ciest,  za 

použitia dezinfekcie rúk. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  schvaľuje predložený 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 Slavkovský, Šabla, Barabas, ktorí boli 

tiež určení za overovateľov zápisnice a za zapisovateľku bola určená Lesnická. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník 

1. Schvaľuje  členov návrhovej komisie v zložení: Kollár, Gurník, Kukura. 

     2.   Berie na vedomie určenie 

          a)  zapisovateľky: Lesnická, 

          b)  overovateľov zápisnice v zložení: Slavkovský, Šabla, Barabas. 

 

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  tieto prijaté uznesenia v predchádzajúcom období 

nie sú doteraz splnené. Jedná sa o tieto: 

- Uznesenie č. 218/21 – odkúpenie pozemku v osade od Urbariátu, 

- Uznesenie č.224/21 – príprava zmlúv o bud. zmluvách na vysporiadanie pozemkov 

na miestnu komunikáciu, 

- Uznesenie č. 228/21 – príprava a schválenie prevádzkového poriadku Obecného 

domu (záleží od dátumu kolaudácie stavby), 

- Uznesenie č. 230/21 – vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu 

multifunkčného ihriska, detského ihriska a námestia v obci, 

- Uznesenie č. 234/21 – kúpa pozemku od Ing. Gallovičovej (je vo vybavovaní), 

- Uznesenie č. 247/21 – nájomná zmluva so Zuzanou Tompošovou-nepripravená. 

Ostatné uznesenia sú splnené. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 4 – Správa starostu obce o činnosti obecného úradu za posledné obdobie 

 

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

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

- informoval o tom, že sa ukončili všetky práce na Obecnom dome, ktoré vyplynuli 

z kolaudácie stavby, ostáva ich ešte uhradiť v tomto roku, vypracovať 

Prevádzkový poriadok a schváliť spôsob využívania  Obecného domu, 

- zasadala kultúrna komisia, ktorá sa venovala aktuálnym problémom v obci, 

výstupom rokovania je zápisnica, ktorá je prílohou tejto zápisnice, 

- o financovanie Krížovej cesty má zatiaľ záujem 6 ľudí (rodín) , zatiaľ cenu nie je 

možné definitívne určiť, nakoľko ceny materiálov sa zvyšujú, poslanec Gurník 

pracuje na vyhotovení jednotlivých zastavení, ktoré by mali byť hotové do apríla 

2022 v 1. etape, v 2. etape sa budú stabilizovať podstavce pod kamene, 

- do interiéru Obecného domu bolo objednaných 6 ks obrazov od výtvarníka Fera 



Guldána, ktorý sa venuje umeleckej tvorbe, v suteréne by sa mala nachádzať 

vitrína venovaná historickým kúpeľom vo Vydrníku a ďalšia vitrína by mala 

obsahovať informácie o súčasnosti obce, 

- v mesiaci november boli všetkým občanom nad 60 rokov roznesené balíčky, ktoré 

obsahovali vitamíny, respirátory a reflexný pásik a jubilujúci dôchodcovia si tam 

našli aj niečo naviac, v tomto roku nebolo možné zorganizovať stretnutie občanov 

z dôvodu rozšíreného koronavírusu COVID 19, 

- dňa 06.09.2021 sa uskutočnilo stretnutie kompetentných zo ŽSR so starostami 

dotknutých obcí, ktoré pocítia zmeny vyplývajúce z modernizácie železníc, 

z ktorého vyplynul záver, že všetky požiadavky obcí sú nad rámec úprav ŽSR. 

Poslanec Slavkovský doplnil, že termín začiatku realizácie úprav modernizácie 

trate v našom katastri bude najskôr o päť rokov, 

- firma Brantner predložila návrh cien za vývoz odpadov na rok 2022, ktoré sú 

znova vyššie oproti doterajším cenám, hlavne z dôvodu naplnenia doterajšej 

skládky a preprave TKO na skládku v Martine, poslanci navrhli starostovi jednať 

s druhou alternatívnou firmou z Popradu o ich ponuke cien pre obec, 

- do konca marca 2022 zakúpi obec kompostéry do domácností na separáciu 

biologicky rozložiteľného odpadu a jeden zatvárateľný kontajner o objeme 5,5 m3 

aby sa pozastavilo svojvoľné pálenie trávy a lístia v domácnostiach, 

- v septembri sa konalo odborné školenie vybraných účastníkov na používanie 

defibrilátora v čase potreby záchrany ľudského života, ktorý je namontovaný na 

budove obecného úradu za prítomnosti p. Majerského a MUDr. Magutha, 

- na základe žiadosti bola obci schválená dotácia - projekt jednoduchých 

pozemkových úprav pod obydliami v osade, no z dôvodu krátkej doby realizácie 

projektu (do 10/2023) starosta obce sa rozhodol zmluvu nepodpísať a počkať až na 

novú výzvu, 

- obci bola schválená aj dotácia na miestne komunikácie z operačného programu 

„Ľudské zdroje“ vo výške 140 714 eur s 5% spoluúčasťou obce vo výške 7 406,00 

eur. Predmetom projektu je opravu dvoch miestnych komunikácií a to popod 

obecný úrad a od Obecného domu až na koniec cesty pri č.89, 

- projektová dokumentácia na ďalšie dve miestne komunikácie je v riešení, bude 

potrebné aj vysporiadanie pozemkov, 

- koncom októbra bol odovzdaný do užívania kamerový systém v obci-v prevádzke 

je päť kamier,  

- z kontroly DHZ vyplynulo, že nedostatky, ktoré kontrola odhalila je potrebné  

odstrániť do 06/2022, DHZ dostalo do nájmu nové požiarne auto IVECO na 5 

rokov, problém je s miestom na parkovanie, preto DHZ požiadalo obec 

o prerokovanie možnosti garážovania v obecných priestoroch, starosta navrhol 

požiarne auto AVIA, kúpené od Obce Spišský Štiavnik pred dvoma rokmi vyradiť, 

nakoľko nemá platné kontroly, príp. ponúknuť iným zborom, 

- na multifunkčné ihrisko pri základnej škole sa vypracováva projektová 

dokumentácia p.Imrichom, obec má v pláne požiadať o dotáciu PSK, 

- Obec Hrabušice v 10/2021 znovu prerokovávala zrušenie spoločného školského 

obvodu pre 2. stupeň základnej školy pre obec Vydrník, starosta čaká na 

rokovanie, ktoré organizuje Obec Hrabušice s pozvanými zástupcami z odboru 

školstva, 

- poslanec Barabas predniesol požiadavku, že v oplotení materskej školy chýba kus 

plota a nie sú ukončené terénne úpravy v záhrade, starosta informoval, že plot je už 

opravený a terén sa upraví v jarných mesiacoch. 

 



Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník berie na vedomie správu starostu obce o činnosti 

obecného úradu za posledné obdobie. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: / /  /  / / / / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:   /  /     

Nehlasoval:          

 

      

K bodu 5 – Schválenie VZN č.2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka materskej školy a školského zariadenia na rok 2022 v Obci Vydrník 

 

Obec pripravila návrh všeobecne záväzného nariadenia na poskytnutie finančných 

prostriedkov v roku 2022 na prevádzku a mzdy materskej školy a školského klubu vo 

Vydrníku – originálne kompetencie obce. Materskú školu navštevuje v tomto šk.roku 42 detí 

a jeden školský klub má 25 detí. Z obecného rozpočtu obec bude financovať tieto originálne 

kompetencie vo výške 2157 eur na dieťa  MŠ a 724 eur na dieťa školského klubu. 

 

Prijaté uznesenie:   

Uznesenie č. 254/2021   

Obecné zastupiteľstvo  Obce Vydrník  schvaľuje VZN č.2/20212 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školského klubu na rok 2022 v obci Vydrník. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /      /      /      /     /      /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        /       /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 6 – Súhlas OZ s implementáciou projektu LDI02013 „Podpora sociálneho 

začlenenia a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom 

rozvoja komunitnej práce v centre sociálnych služieb Betlanovce v obci Betlanovce“ 

v rámci programu „Miestny rozvoj a inklúzia“ z Nórskych fondov 

 

Projekt realizuje obec Betlanovce, Obec Vydrník bude Partner 2, pre ktorého pripadajú 

celkové oprávnené výdavky vo výške 5200 eur. Obec Vydrník sa v tomto projekte bude 

podieľať na realizácii navrhovaných kurzov a prednášok prostredníctvom terénnej sociálnej 

práce a zdieľania osvedčených postupov s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu účasť na 

realizovaných aktivitách MRK a sociálne vylúčených občanov. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník súhlasí s implementáciou projektu LDI02013 „Podpora 

sociálneho začlenenia a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom 



rozvoja komunitnej práce v centre sociálnych služieb Betlanovce v obci Betlanovce“  v rámci 

programu „Miestny rozvoj a inklúzia“ z Nórskych fondov. 

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /      /      /      /     /      /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:       /       /     

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu 7 –  Schválenie zámeru výstavby nabíjacieho ostrova pre e-biky 

 

Obec Vydrník ako členská obec Mikroregiónu Slovenský raj –sever je zapojená do projektu 

„Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v Národnom parku Slovenský raj“ stavby 

„Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle“  v rámci výzvy 

z programu TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu v košickom kraji.  Obec má 

nárok na jednu elektrostanicu, ktorá bude umiestnená v centre obce na parc.reg. „C“ č. 64. 

Prípravné kroky na vydanie povolenia stavby sa v súčasnosti realizujú. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku  súhlasí 

 

  a)  s implementáciou projektu „Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v Národnom  

       parku  Slovenský  raj“ - názov stavby „ Cyklistické  odpočívadlo  s  nabíjacou  stanicou      

       pre elektrické   bicykle“  v rámci   výzvy  z   programu  TERRA  INCOGNITA   na     

       podporu  cestovného ruchu v Košickom kraji pre rok 2022,  

  b)  s realizáciou projektu  a udržateľnosťou  jeho  výstupov  minimálne 5 rokov  po ukončení  

        realizácie projektu. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /      /      /      /     /      /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        /      /      

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.8 – Prerokovanie poplatkov za nájom obecného domu 

 

V súčasnosti obec čaká na správoplatnenie kolaudačného rozhodnutia na užívanie prístavby 

Obecného domu. Poslanci už viackrát rokovali o spôsobe jeho uvedenia do prevádzky, 

predsedníčka kultúrnej komisie pri obecnom zastupiteľstve predniesla prítomným poslancom 

spracovaný návrh cien za prenájom priestorov podľa vzoru inej obce. Názory poslancov na 

sprevádzkovanie Obecného domu sa rôznili, nebol prijatý žiadny spôsob ako by prevádzka 



mala vyzerať, preto poverili starostu aby sa problémom zaoberal a pripravil do budúceho 

rokovania Prevádzkový poriadok Obecného domu v súlade s požiadavkami Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva v Poprade a aby oslovil k spolupráci p. Jendrála, ktorý by 

v prípade záujmu mohol poskytovať v našom zariadení stravu a s tým spojené služby. Ďalej je 

potrebné vybrať zodpovedného človeka, ktorý bude majetok Obce spravovať. Keď bude 

jasné, kto a akým spôsobom bude prevádzku zabezpečovať, bude potrebné určiť ceny, za 

užívanie nehnuteľnosti a jej vybavenia. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník poveruje starostu obce do najbližšieho rokovania 

obecného zastupiteľstva  

a) prípravou cien prenájmu Obecného domu, 

b) určením zodpovednej osoby pri správe Obecného domu,  

c) prípravou prevádzkového poriadku Obecného domu v súlade s požiadavkami RÚVZ, 

d) rokovaním s p. Jendrálom o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní služieb občanom, 

e) dočasným rozhodovaním o nájme Obecného domu a poskytovaných službách. 

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /      /      /      /     /      /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        /      /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.9 – Žiadosť o nájom priestoru pre DHZ 

 

Novovzniknutý dobrovoľný hasičský zbor vo Vydrníku sa borí s problémom umiestnenia 

zakúpeného materiálu a vybavenia hasičov a dvoch požiarnych áut - AVIA a IVECO,  ktoré 

nemajú garážovanie. Starosta požiadal o priestory na prízemí budovy COOP Jednota, 

navrhnutá bola aj obecná nehnuteľnosť č. 98. Obidva priestory sa zdali byť nevyhovujúce, 

preto poslanci navrhli suterénne priestory v budove obecného úradu (bývalá požiarna 

zbrojnica), ktoré v súčasnosti slúžia ako sklad náradia pre malé obecné služby a aktivačnú 

činnosť. Ak by veľkosť priestoru vyhovovala aj na garážovanie požiarneho IVECA, navrhli 

sklad náradia premiestniť do nehnuteľnosti č. 98 a suterén dať do užívania hasičom. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník poveruje starostu obce prerokovaním možností 

umiestnenia DHZ. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /      /      /      /     /      /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        /       /      

Nehlasoval:          

 



 

K bodu č. 10 - Prerokovanie prenájmu nehnuteľnosti č.98 

 

Na septembrovom zasadnutí obecné zastupiteľstvo rokovalo o žiadosti skautov na prenájom 

obecnej nehnuteľnosti č. 98. So závermi rokovania boli skauti upovedomení výpisom 

z uznesenia a mali rozhodnúť, či predloženú ponuku prijmú. Poslanci znovu navrhovali 

nehnuteľnosť neprenajať ale odpredať, nakoľko jej stav je nevyhovujúci a vyžaduje nákladnú 

opravu z obecných zdrojov. Keďže sa aktuálne nenašlo spoločné východisko, požiadali 

presunúť tento bod rokovania do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva a pripraviť 

možné riešenia na využitie tejto nehnuteľnosti. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník presúva bod č.10 do programu ďalšieho rokovania 

obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /      /      /      /     /      /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        /       /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.11 – Žiadosť o odkúpenie pozemku v podielovom spoluvlastníctve, Renáta 

Ščuková Vydrník č.168 

 

Obci bola doručená žiadosť Renáty Ščukovej o odkúpenie 2/5 podielu Obce Vydrník na 

parcele reg. „C“ číslo 405/11- zastavané plochy a nádvoria o výmere 398 m2 do jej 

vlastníctva. Keďže obec neuvažuje o predaji svojich pozemkov, poslanci poverili starostu aby 

so žiadateľkou konzultoval dôvod, či je hodný osobitného zreteľa. V opačnom prípade bude 

žiadosť zamietnutá. Žiadosť bude predmetom rokovania nasledujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník poveruje starostu obce ďalším jednaním,  týkajúcim sa        

žiadosti Renáty Ščukovej, Vydrník č.168 o odkúpenie časti pozemku v k.ú. Vydrník, parc.reg. 

„C“ č.405/11 zast. plochy a nádvoria  o výmere 398 m2  od Obce Vydrník, ktorá je 

podielovým spoluvlastníkom vo výške 2/5 podielu.  

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /      /      /      /     /      /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        /       /     

Nehlasoval:          

 

 

 



K bodu č.12 – Schválenie textu zápisu do obecnej kroniky za rok 2020 

 

Obecná kronikárka, Mgr. Viera Gurníková predložila poslancom na schválenie texty zápisu 

do obecnej kroniky za rok 2020. Texty si poslanci prečítali a bez pripomienok jednomyseľne 

schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje text zápisu do kroniky obce za rok 2020. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /      /      /      /     /      /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        /       /     

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu č.13 – Rozpočtové opatrenie č.2 

 

Obec hospodárila s finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Tento 

bolo potrebné však upraviť z dôvodu dosiahnutia vyšších bežných nedaňových príjmov  

a poskytnutých transferov obci. Z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov zvýšené čerpanie sa 

predpokladá aj v časti výdavkovej a to v čerpaní bežných výdavkov.  Rozpočet kapitálových 

výdavkov sa krátil z dôvodu nerealizovania investičných projektov a z toho dôvodu bolo 

upravené aj čerpanie rezervného fondu. Poslanci  rozpočtové opatrenie jednomyseľne 

schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2021 

rozpočtovým opatrením č.2. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /      /      /      /     /      /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        /       /     

Nehlasoval:          

 

 

 

K bodu č.14 – Správa kontrolóra obce k vykonaným kontrolám za II. polrok 2021 

 

Na základe schváleného plánu činnosti obecného kontrolóra na druhý polrok 2021 obecný 

kontrolór vykonal jednotlivé kontroly  na obecnom úrade. Ich záver je zhrnutý v správe 

o činnosti, ktorú predložil poslancom na rokovaní obecného zastupiteľstva. Kontrolami neboli 

zistené žiadne nedostatky. Poslanci správu kontrolóra jednomyseľne zobrali na vedomie. 

 



Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  berie na vedomie správu kontrolóra obce 

k vykonaným kontrolám za II. polrok 2021. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /      /      /      /     /      /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:       /      /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.15 – Schválenie plánu práce kontrolóra obce na I. polrok 2022 

 

Obecný kontrolór predložil na schválenie aj plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022. 

V roku 2021 škola zamestnala novú ekonómku, kontroly školy si naplánuje až v druhom 

polroku 2022, kým sa nová pracovníčka zaškolí. Poslanci plán činnosti jednomyseľne 

schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje plán práce kontrolóra obce na I. polrok 2022. 

 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /      /      /      /     /      /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:       /      /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu č.16 – Schválenie rozpočtu Obce Vydrník na rok 2022 a návrhu rozpočtu na 

roky 2023 a 2024 so správou obecného kontrolóra 

 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie pripravený návrh rozpočtu na roky 2022-

2024. Navrhovaný rozpočet sa odvíjal od skutočnosti rokov 2019 a 2020 a očakávaného 

plnenia v roku 2021. Menšie odchýlky sú z dôvodu predpokladu reálnej situácie 

v nasledujúcich rokoch. Návrh rozpočtu je zostavený v požadovanej štruktúre, je rozdelený na 

bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Súčasťou rozpočtu obce je aj 

rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie. Celkový rozpočet je zostavený ako 

vyrovnaný. Stanovisko obecného kontrolóra k zostavenému návrhu rozpočtu bolo priaznivé 

s doporučením predložený rozpočet na rok 2022 schváliť. Poslanci po krátkej diskusii 

jednomyseľne predložený návrh rozpočtu na rok 2022 aj schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník  

1. Berie na vedomie  
a) správu kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Vydrník na roky 2022-2024, 



b) návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024. 

 

2. Schvaľuje rozpočet Obce Vydrník na rok 2022. 

 

Hlasovanie: 

 Barabas Dická Gallovič Gurník Kroščen  Kollár Kukura  Slavkovský Šabla 

Za: /      /      /      /     /      /     / 

Proti:          

Zdržal sa:          

Neprítomní:        /       /     

Nehlasoval:          

 

 

K bodu 17 – Záver 

 

V poslednom bode rokovania  

- poslanec Slavkovský poďakoval všetkým, ktorí prispeli k vyrezaniu stromov pri štátnej ceste  

  v obci, ulica v obci získala nový vzhľad, šírku  a lepšiu viditeľnosť hlavne pre šoférov, 

- starosta predniesol poslancom informáciu, že na jar má v pláne zrovnať obecný pozemok  

  pri súp. č.99, potom poďakoval všetkým poslancom za celoročnú činnosť v obci, za  

  prejavené aktivity pri zabezpečovaní chodu obce a obecného úradu.  

 

Rokovanie poslancov bolo potom ukončené o 22.00 hod. Starosta poďakoval prítomným za 

účasť na rokovaní. 

 

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  02.12.2021        ............................................................                                                                     
 

 

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

         Mgr. Jozef  Bizoň, starosta obce 

  

 

Zápisnicu overili:   Tibor Slavkovský        ………………………….. 

                                Patrik Šabla                 ………………………….. 

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

 


