
Správa o činnosti za rok 2021 

 

Obecnému zastupiteľstvu predkladá: Vladimír Matfiak, kontrolór obce 

 

Podľa zákona o obecnom zriadení je povinnosťou kontrolóra predložiť obecnému 

zastupiteľstvu raz ročne správu o kontrolnej činnosti. Pôsobím ako kontrolór v obci Vydrník už štyri a 

pol roka. Hlavný kontrolór je volený na 6 rokov a mne uplynie toto funkčné obdobie v budúcom roku. 

Za celé doterajšie obdobie pôsobenia v obci som sa pravidelne zúčastňoval rokovaní obecného 

zastupiteľstva. Vynechal som v minulosti tuším len jedno alebo dve rokovania. V minulom roku som 

nevynechal asi žiadne.  

Okrem samotnej kontrolnej činnosti sa zúčastňujem aj vzdelávacích aktivít t.j. školení 

organizovaných Regionálnym vzdelávacím centrom so sídlom v Štrbe, RVC v Prešove a i. Nejaké 

vzdelávacie aktivity som absolvoval nielen ako kontrolór, ale aj ako účtovník vo svojom riadnom 

zamestnaní. Napríklad pomáhajú mi školenia a poradenská činnosť prostredníctvom portálu VSSR – 

komplexného informačného systému pre verejnú správu. V poslednom roku to boli zvyčajne školenia 

organizované elektronicky na diaľku kvôli pandémii. Mal som možnosť sledovať videoškolenie 

pre kontrolórov obci a ďalšie o elektronickej registratúre, elektronizácii podaní a procesov. Osobne 

som sa zúčastnil školenia o verejnom obstarávaní organizovaného regionálnym pracoviskom úradu 

pre verejné obstarávanie v Prešove a tiež školenia o elektronickej schránke Slovensko.sk.  

Správy z kontrolnej činnosti v minulom roku, vrátane stanoviska k návrhu rozpočtu 

a k záverečnému účtu obce, som predkladal priebežne počas celého roka. Dopĺňam ešte záznam 

z kontroly listov vlastníctva, kontroly správnosti zaúčtovania faktúr za celý rok 2021 a správu 

o vybavovaní sťažností v rámci pôsobenia obecného úradu Vydrník.  

Kontroloval som listy vlastníctva obce. Vybral som si listy vlastníctva obce z Katasterpotrálu 

k dňu 24.1.2022 a porovnával som ich z listami vlastníctva obce získané cez internet dňa 9.2.2021. 

Cieľom bolo zistiť prípadné zmeny v majetku obce zaznamenaných na listoch vlastníctva obce približne 

za posledný rok. Obec má vedený nehnuteľný majetok na siedmich listoch vlastníctva. Z toho je 

v katastri obce Vydrník 6 listov vlastníctva a jeden LV obec Vydrník je v katastrálnom území obce 

Hrabušice. V obciach Jánovce, Hôrka a Spišský Štiavnik som listy vlastníctva obce Vydrník nenašiel. 

Pravdepodobne obec Vydrník nie je vlastníkom nehnuteľnosti a pozemkov v týchto katastrálnych 

územiach. V iných katastrálnych územiach som nehľadal. Na liste vlastníctva evidovanom v obci 

Hrabušice (LV2084) je len jedna parcela „E“ o výmere 45m2 – druh pozemku orná pôda. Prevažnú 

väčšinu majetku – budov a pozemkov – má obec vedenú na LV č. 1. Na LV č. 6 je vedená budova Jednoty 

aj s pozemkami v polovičnom vlastníctve obce s Jednotou. Na LV č. 106 je obec majiteľom 2/5 výmery 

pozemkov. Zvyšok je vo vlastníctve rodín Kroščenovej, Pechovej a Gabčovej. Na liste vlastníctva číslo 

111 je obec Vydrník tiež len vlastníkom časti parcely spolu s ďalšími 13 vlastníkmi v celkovej výmere 

8173 m2. LV číslo 383 je evidencia podielov na spoločných priestoroch obce v budove Jednoty. Na liste 

vlastníctva číslo 461 obec vlastní tiež len časť jednej parcely o výmere 2622 spolu so Slovenským 

pozemkovým fondom a ďalšími občanmi. Listy vlastníctva sa z posledný rok nezmenili. Nepribudla 

žiadna parcela ani sa nezmenila výmera pozemkov vo vlastníctve obce. Obec ani žiadny pozemok podľa 

listov vlastníctva nepredávala. A teda na listoch vlastníctva týkajúcich sa obce Vydrník nebol 

za posledný rok žiadny pohyb. Obec vlastní k dňu 24.1.2022 samostatne pozemky v celkovej výmere 

56787 m2 a ďalšie pozemky v spoluvlastníctve so Slovenským pozemkovým fondom a jednotlivými 

občanmi.  



Kontroloval som správnosť zaúčtovania jednotlivých faktúr v roku 2022. Ekonómka obce mi 

predložila všetky došlé faktúry vrátane kapitálových. Došlo spolu 351 faktúr bežných a 20 faktúr 

za kapitálové investície. Nekontroloval som, čo sa uhrádzalo a za čo všetko obec platila,  ale len to, či 

sú jednotlivé faktúry správne zaúčtované. Či sú správne účty pri jednotlivých faktúrach. Nenašiel som 

chybu.  

Obec je povinná evidovať a riešiť sťažností na činnosť alebo nečinnosť obecného úradu 

v zmysle zákona 9/2009. Nejde to o sťažnosti napríklad v rámci susedských sporov, alebo sťažnosti 

na iné štátne orgány, ale o sťažnosti na činnosť alebo nečinnosť obecného úradu. Ide o porušenia 

právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti obce Vydrník. Jedna sťažnosť došla na obecný 

úrad ohľadom kanalizácie a kanalizačnej prípojky k rodinnému domu. Občianka žiadala vyriešiť 

problém s pripojením jej kanalizácie na verejnú kanalizáciu vo vlastníctve obce. Táto sťažnosť však 

následne bola stiahnutá. Aj napriek tomu boli pracovníci obecného úradu aj s odborným  pracovníkom  

firmy W-control, čo spravuje kanalizáciu v obci, pozrieť situáciu na mieste. Problém súvisí  s výškovým 

usporiadaním domovej a verejnej kanalizácie. Bolo doporučené občianke zabudovanie spätnej klapky 

do odpadového potrubia. Inú sťažnosť na činnosť obecného úradu v minulom roku obecný úrad 

neeviduje.  

Kontrola zadlženosti obce. Obec si v minulom roku nevzala žiadny nový úver. Starší bankový 

úver sa postupne spláca a tak zadlženosť obce Vydrník klesá. Výška zadlženia samospráv je  

kontrolovaná a povolená výška úverov je prísne regulovaná a naviazaná na celkový rozpočet každej 

obce. Celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60% bežných príjmov v predchádzajúcom roku. Obec 

môže použiť návratné zdroje financovania len na kapitálové výdavky. Už pri výške dlhu nad 50% sú 

v zákone stanovené povinnosti samospráv s cieľom zníženia vysokého dlhu. Obce Vydrník sa to netýka, 

lebo ani túto úroveň dlhu nedosahuje. Zostatok dlhu k 31.12.2021 bol 40287,41€. Dlh bude v budúcom 

roku splatený v plnej výške. Podrobné čísla budú tiež spracované v záverečnom účte obce Vydrník 

za rok 2021. 

 

 

 

Vo Vydrníku 25.1.2022 


