Zápisnica zo 7. zasadania
obecného zastupiteľstva konaného
dňa 15. decembra 2017
PRÍTOMNÍ: Podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácie starostu obce
4. Úprava rozpočtu školy, rozpočtové opatrenie obce č.3/2017
5. Schválenie VZN obce o určení výšky finančných prostriedkov na úseku školstva
6. Návrh plánu hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2018
8. Schválenie rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
9. Nakladanie s majetkom obce – inventarizácia obce
10. Členstvo v regióne OOCR
11. Rôzne -žiadosti
12. Schválenie uznesenia
13. Záver
1. Otvorenie
V úvode starosta obce privítal poslancov obecného zastupiteľstva v Nižnom Slavkove a
konštatoval, že:
a/ zasadnutie bolo zvolané v zmysle §-u 13 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov.
b/ podľa podpísanej prezenčnej listiny je prítomných 5 poslancov obecného zastupiteľstva,
ospravedlnený Pavol Kapitančík a Peter Rajčuľa z pracovných dôvodov, na základe čoho
vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil :
Písaním zápisnice bola poverená : Beáta Kapitančíková
Overovateľmi zápisnice: Zdenka Strelcová a Lukáš Jurov
3. Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov OcZ že dňa 6.12.2017 komisia zriadená opatrením
ministra vnútra SR č. 95/2015 schválila dotácie z Výzvy MV SR 2017 v oblasti prevencie
kriminality. Z podmienok Výzvy vyplýva, že dotáciu možno použiť najviac do 80%
predpokladaných výdavkov na projekt. Obec získala schválenú dotáciu 5 000 € - k nej
spolufinancovanie obce 1 250 € = 6 250 € celkové náklady. Podpisom na zmluve starosta
vyjadril súhlas s poskytnutou dotáciou a zaviazal sa naplniť ciele projektu v súlade s výškou
schválenej dotácie.
Obec Nižný Slavkov ako verejný obstarávateľ zrealizuje verejné obstarávanie v zmysle
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na výber

zhotoviteľa projektu „Bezpečnostný systém v obci Nižný Slavkov,“ čím sa zabezpečí
maximálna hospodárnosť vynaložených finančných prostriedkov. Hlavnú aktivitu projektu
bude realizovať úspešný uchádzač vybraný v procese verejného obstarávania po podpise
zmluvy o dielo.
Popis položiek rozpočtu: Výstavba kamerového systému
1 ks 4 megapixlová Deň/Noc kamera s motor zoom objektívom a adaptívnym IR
prisvietením, 37 x optický zoom pri plnom rozlíšení, napájanie 12VDC/24VAC, 5 ks kamier
2 megapixel deň/noc. Napájanie kamier bude zabezpečené cez switch s POE napájaním pre
kamery na OcÚ a jeho blízkosti, 4 megapixlová Deň/Noc kamera s motor zoom objektívom a
adaptívnym IR prisvietením bude napájaná z pouličného osvetlenia obce. Napájací a zároveň
dátový kábel bude optický samonosný. Montáž, osadenie a prepojenie kamier do switchu
alebo POE injektorov bude pomocou káblu FTP, montážneho a spojovacieho materiálu, čo
predstavujú koncovky RJ45, hmoždinky, skrutky, krabičky atď. Nahrávanie kamerového
záznamu bude prostredníctvom nahrávacieho zariadenia NVR4416-16P-4KS2, ktoré bude
mať v sebe zabudované diskové pole. Sledovanie živého obrazu, sledovanie a sťahovanie
záznamu z kamier, prípadne vyhotovenie obrazu z jednotlivých udalostí, bude
prostredníctvom software, ktorý bude nainštalovaný na NVR4416-16P-4KS2. Po
namontovaní kamerového systému montážna firma vyhotoví projektovú dokumentáciu a
zaškolí zodpovednú osobu.
Uznesenie č. 37 /2017
zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove berie na vedomie
Informácie starostu obce o schválení dotácie 5 000 eur z Výzvy MV SR 2017 v oblasti
prevencie kriminality
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e : spolufinancovanie obce vo výške 1 250 EUR na
oblasť prevencie kriminality
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/,
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
4. Úprava rozpočtu školy, rozpočtové opatrenie obce č. 3/2017
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Nižnom Slavkove v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia
a v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požiadalo o zmenu rozpočtu.
Poslanci OcZ nemali výhrady voči zmene rozpočtu ZŠ s MŠ v Nižnom Slavkove. Žiadosť
o úpravu rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce predložil poslancom návrh úpravy rozpočtu obce Nižný Slavkov. Úprava
rozpočtu obce k 15.12.2017 je v súlade so zákonom o územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ako aj Zásad rozpočtového hospodárenia Obce Nižný Slavkov.
Navrhuje sa upraviť rozpočet podľa priloženého rozpočtového opatrenia č. 3/2017 zo dňa
15.12.2017. Prítomní poslanci schválili úpravu rozpočtu obce Nižný Slavkov.

Uznesenie č. 38/2017
zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
- úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Nižný Slavkov
- úpravu rozpočtu obce Nižný Slavkov
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/,
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
5. Schválenie VZN obce Nižný Slavkov
Poslanci prerokovali návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva a VZN o určení poplatkov v školských
zariadeniach na rok 2018. Dôvodom na prehodnotenie VZN č. 1/2017 je navýšenie platov
štátnych a verejných zamestnancov, okrem pedagogických pracovníkov, od januára 2018 o
4,8 %. Návrh VZN č. 1/2018 bol zverejnený na úradnej tabuli v obci v súlade s ústavou,
zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi /viď. príloha č.1 -VZN /.
Uznesenie č. 39/2017
zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo zrušuje : VZN č. 1/2017 zo dňa 16.12.2016
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/,
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
5. Návrh plánu hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Turák podal návrh obecnému zastupiteľstvu na
kontrolnú činnosť na prvý polrok 2018 nasledovne:
1. Predloženie správy o kontrolnej činnosti v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Kontrola vybraných položiek výdavkov rozpočtu obce za rok 2017
3. Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri vybranej
kontrole.
4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2017.
5. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018

Uznesenie č. 40/2017
zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018 a poveruje ho ich
vykonaním
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/,
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2018
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len v z. n. p.) p r e d l o ž i l hlavný kontrolór obce Ing. Turák
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 bolo spracované na základe
predloženého návrhu rozpočtu obce Nižný Slavkov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a
2020, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu
rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z
týchto hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z .n. p.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
 č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a
drobné stavebné odpady v z n .p.,
 č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom a to na úradnej tabuli obce v
súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje
druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej
samosprávy.
B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu vychádza z východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2018– 2020, ako aj z
vývoja hospodárenia obce v roku 2017 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v členení podľa § 9
ods. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2018,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2019,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok
2020.
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva
rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v
ďalších rozpočtových rokoch.
Návrh je spracovaný aj podľa ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti – čl. 9 ods. 1: Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet
najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet
na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje
o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej
správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií.
D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a
2020:
Rozpočet celkom:
EUR
Rozpočtové roky
2018
855 239,80
Príjmy celkom
855 239,80
Výdavky celkom
0
Hospodárenie obce: vyrovnané
V členení:
Bežný rozpočet:
EUR
Rozpočtové roky
2018
749 713,00
Bežné príjmy celkom
749 713,00
Bežné výdavky celkom
0
Hospodárenie obce: vyrovnané
Obec v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy má povinnosť zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový.
Splnenie tejto zákonnej povinnosti je zrejme z tabuľky bežného rozpočtu, na základe ktorej
možno konštatovať, že bežný rozpočet obce Nižný Slavkov na rok 2018 je v návrhu
zostavený ako vyrovnaný.
Kapitálový rozpočet:
EUR
Rozpočtové roky
2018
0,00
Kapitálové príjmy celkom
0,00
Kapitálové výdavky celkom
0
Hospodárenie obce: vyrovnané
Kapitálový rozpočet sa zostavuje v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový
rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami
finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je
tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Z tabuľky

Kapitálový rozpočet vyplýva, že obec Nižný Slavkov plánuje v roku 2017 vyrovnaný
kapitálový rozpočet.
Finančné operácie:
Rozpočtové roky
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel FO

EUR
2018
105 526,80
105 526,80
0

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných
fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú
súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Z návrhu príjmových a výdavkových
finančných operácií vyplýva, že obec neplánuje v nasledujúcom roku využiť zapojenie
príjmových finančných operácií do rozpočtu a taktiež nespláca návratné zdroje financovania.
Návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020, ktorý je spracovaný vo forme výhľadu na roky 2019 a
2020 nemá záväzný charakter, pričom sa predpokladá vyrovnaný rozpočet v roku 2019 vo
výške 747 803,00 € a v roku 2020 vo výške 747 803,00 €.
V súvislosti s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je potrebné
pripomenúť, že mestá a obce sú povinné riadiť sa poslednou zverejnenou výškou štátneho
dlhu Eurostatom. vyplýva, že zostavenie a schválenie rozpočtu obce na rok 2018 nemá
obmedzenia zo zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré by vplývali na
výšku výdavkov návrhu rozpočtu. Obec nepripravuje návrh rozpočtu v programovej štruktúre
z dôvodu rozhodnutia obecného zastupiteľstva v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. . o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zmien a doplnkov. Podľa § 12 uvedeného zákona obec vykoná po schválení rozpočtu
jeho rozpis na rozpočtové organizácie.
E. ZHRNUTIE
Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020 je
spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a
ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v súlade s § 9 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
ZÁVER
Odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu obce na rok 2018 schváliť a
návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 a 2020 zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 41 /2017
zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
a viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020.

6. Schválenie rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
Mestá a obce sú povinné pri zostavovaní rozpočtu postupovať okrem zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy aj podľa osobitného predpisu, ktorým je ústavný zákon
č. 493 /2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Materiál rozpočtu na rok 2018 s výhľadom
na roky 2019 a 2020 predložil starosta obce v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia
Obce Nižný Slavkov. Rozpočet Obce Nižný Slavkov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a
2020 je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj Zásad
rozpočtového hospodárenia Obce Nižný Slavkov. Návrh rozpočtu v príjmovej, ale aj
výdavkovej časti rozpočtov obcí a miest veľmi závisí na tom, aký bude rozpočet verejnej
správy a štátny rozpočet na nasledujúci rok .Obec v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má povinnosť zostaviť svoj bežný
rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Splnenie tejto zákonnej povinnosti je zrejme
z tabuľky bežného rozpočtu, na základe ktorej možno konštatovať, že bežný rozpočet obce
Nižný Slavkov na rok 2018 je v návrhu zostavený ako vyrovnaný.
Kapitálový rozpočet:
EUR
Rozpočtové roky
2018
0,00
Kapitálové príjmy celkom
0,00
Kapitálové výdavky celkom
0
Hospodárenie obce: vyrovnané
Kapitálový rozpočet sa zostavuje v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový
rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami
finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je
tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Z tabuľky
Kapitálový rozpočet vyplýva, že obec Nižný Slavkov plánuje v roku 2018 vyrovnaný
kapitálový rozpočet.
Finančné operácie:
EUR
Rozpočtové roky
2018
105 526,80
Príjmové finančné operácie
105 526,80
Výdavkové finančné operácie
0
Rozdiel FO
Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných
fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú
súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Z návrhu príjmových a výdavkových
finančných operácií vyplýva, že obec neplánuje v nasledujúcom roku využiť zapojenie
príjmových finančných operácií do rozpočtu a taktiež nespláca návratné zdroje financovania.
V súvislosti s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je potrebné
pripomenúť, že mestá a obce sú povinné riadiť sa poslednou zverejnenou výškou štátneho
dlhu Eurostatom. Podľa údajov zverejnených Eurostatom vyplýva, že zostavenie a schválenie
rozpočtu obce na rok 2018 nemá obmedzenia zo zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti, ktoré by vplývali na výšku výdavkov návrhu rozpočtu. Obec nepripravuje
návrh rozpočtu v programovej štruktúre z dôvodu rozhodnutia obecného zastupiteľstva
v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Podľa § 12 uvedeného zákona obec

vykoná po schválení rozpočtu jeho rozpis na rozpočtové organizácie.
Návrh rozpočtu na roky 2019-2020 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov nie sú záväzné. Konečný návrh rozpočtu bol zverejnený 2 týždne
pred schvaľovaním v obecnom zastupiteľstve dňa 30.11.2017./viď. príloha č.2/
Uznesenie č. 42/2017
zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
Predložený rozpočet Obce Nižný Slavkov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ako aj Zásad rozpočtového hospodárenia Obce Nižný
Slavkov.
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
8. Nakladanie s majetkom obce – inventarizácia obce
Starosta zriadil komisiu na inventarizáciu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov
k 31. 12. 2017 na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v § 6 ods. 3 a § 29 a § 30
zákona v znení neskorších predpisov. Inventarizácia predstavuje proces pozostávajúci zo:
- zistenia skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ( inventúra)
- následného porovnania zisteného skutočného stavu s účtovným stavom
Predmetom inventarizácie je:
1/ Neobežný majetok :
a) dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky
b) dlhodobý hmotný majetok, opravné položky
c) dlhodobý finančný majetok, opravné položky
d) drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vedený na účte tr.0
2/ Obstaranie dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku, opravné položky
3/ Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok
4/ Obežný majetok :
a) zásoby – materiál, tovar, opravné položky
b) pohľadávky dlhodobé, krátkodobé, opravné položky
c) finančný majetok - peňažné prostriedky v hotovosti
- peniaze na ceste
- ceniny ( poštové známky, kolky, stravné lístky, poukážky mesta ... )
- bankové účty

- cenné papiere
- obstaranie krátkodobého finančného majetku
d) poskytnuté návratné finančné výpomoci - dlhodobé, krátkodobé
5/ Vlastné imanie :
a) oceňovacie rozdiely
b) fondy
c) výsledok hospodárenia
7/ Záväzky:
a) rezervy
b) dlhodobé záväzky
c) krátkodobé záväzky
d) bankové úvery a výpomoci
6/ Operatívna evidencia - podsúvahové účty :
a) drobný hmotný a nehmotný majetok
b) prenajatý majetok
c) majetok vo výpožičke
d) prísne zúčtovateľné tlačivá
e) odpísané pohľadávky
7) Škodové protokoly
Komisiu tvoria : Peter Rajčuľa, Peter Hudý, Stanislav Hudý
Uznesenie č. 43/2017
zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
Inventarizačnú komisiu na inventarizáciu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov
k 31. 12. 2017 na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v § 6 ods. 3 a § 29 a § 30
zákona v znení neskorších predpisov v zložení: Peter Rajčuľa, Peter Hudý a Stanislav Hudý
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
7. Členstvo v regióne OOCR
Obec Nižný Slavkov v mene starostu obce požiadala o členstvo v OOCR. Na stretnutí členov
predstavenstva OOCR Región Šariš bola naša žiadosť o členstvo schválená.
Výška členského sa vypočítava vynásobením počtu obyvateľov v obci s koeficientom podľa
veľkostnej kategórie obce. Na základe Štatistického úradu SR obec má k 31.12.2016
857 obyvateľov. Členský príspevok obce je: 857 x 1,1 = 942,70 €.

Následne po prijatí členského musí OOCR požiadať Ministerstvo o zápis do zoznamu členov
Organizácie a až týmto zápisom sa oficiálne obec stane členom organizácie. Tento zápis môže
chvíľu trvať.
K zápisu pre Ministerstvo je potrebné zdokladovať tieto prílohy:
1. výpis uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení vstupu členstva obce do OOCR
(originál alebo úradne overená kópia),
2. členský príspevok
Uznesenie č. 44 /2017
zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
a/ vstup obce Nižný Slavkov, Obecný úrad 102, 082 75 Nižný Slavkov, za člena OOCR
Región Šariš. Obec v OOCR Región Šariš bude zastupovať Ing. Jozef Kamenický, starosta
obce
b/ členský príspevok člena OOCR Región Šariš vo výške 942,70 eur
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
10. Rôzne
V bode rôzne žiadosti:
Rudolf Čarnocký, Moyzesová 56, Lipany podal žiadosť o diskotéku v sále KD dňa 26.
12.2017 v čase od 22,00 hod do 04,00 hod.
Poslanci zamietli žiadosť Rudolfa Čarnockého.
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 0 poslancov PROTI: 5 poslancov / / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič
Ján, Strelcová Zdenka/, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
9. SCHVÁLENÉ UZNESENIA
zo 7. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2017
Uznesenie č. 37 /2017
zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove berie na vedomie
Informácie starostu obce o schválení dotácie 5 000 eur z Výzvy MV SR 2017 v oblasti
prevencie kriminality
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e : spolufinancovanie obce vo výške 1 250 EUR na
oblasť prevencie kriminality
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/,
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov

Uznesenie č. 38/2017
zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
- úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Nižný Slavkov
- úpravu rozpočtu obce Nižný Slavkov
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/,
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
Uznesenie č. 39/2017
zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo zrušuje : VZN č. 1/2017 zo dňa 16.12.2016
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/,
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov

Uznesenie č. 40/2017
zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018 a poveruje ho ich
vykonaním
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/,
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov

Uznesenie č. 41 /2017
zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
a viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020.

Uznesenie č. 42/2017
zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
Inventarizačnú komisiu na inventarizáciu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov
k 31. 12. 2017 na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v § 6 ods. 3 a § 29 a § 30
zákona v znení neskorších predpisov v zložení: Peter Rajčuľa, Peter Hudý a Stanislav Hudý
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
Uznesenie č. 43 /2017
zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
vstup obce Nižný Slavkov, ktorého štatutárom je Ing. Jozef Kamenický, za člena OOCR a
členský príspevok vo výške 942,70 eur na kalendárny rok.
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
Uznesenie č. 44 /2017
zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
vstup obce Nižný Slavkov, ktorého štatutárom je Ing. Jozef Kamenický, za člena OOCR a
členský príspevok vo výške 942,70 eur na kalendárny rok.
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
10. Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným poslancom a hosťom za aktívnu účasť na
obecnom zastupiteľstve.
V Nižnom Slavkove 15.12.2017
Zapísala :

Beáta Kapitančíková

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

Starosta obce:

Ing. Jozef Kamenický

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Zdenka Strelcová

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

Bc. Lukáš Jurov

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

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove podľa §6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
§7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov vydáva Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o určení výšky
finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.
Čl. I.
Spoločné ustanovenia
(1) Toto VZN obec Nižný Slavkov vydáva na vykonanie ustanovenia § 6 ods. 12 písm. d)
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto VZN mesto určuje výšku príspevku mesta pre
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva formou normatívneho financovania.
(2) Originálnymi kompetenciami na úseku školstva, ktoré zabezpečuje územná samospráva, je
zabezpečenie činnosti základných umeleckých škôl, materských škôl, školských klubov detí,
školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, zariadení školského stravovania
pre žiakov základných škôl a deti materských škôl.
(3) Činnosť školy a školských zariadení v originálnej pôsobnosti obce Nižný Slavkov je
financovaná formou normatívneho financovania, vlastných príjmov škôl a zariadení, priamo
z rozpočtu mesta, grantov a z dotácií.
(4) Normatívom sa rozumie príspevok, ktorým obec prispieva škole a školskému zariadeniu
na financovanie miezd a prevádzky na jedného žiaka MŠ, žiaka v CVČ a na jeden vydaný
obed pre žiaka ZŠ a MŠ.
(5) Nespotrebovaná časť normatívneho príspevku školy a školského zariadenia a vlastných
príjmov v kalendárnom roku je po vyúčtovaní príspevku v nasledovnom roku vrátený v plnej
výške formou zvýšenia príspevku priamo z rozpočtu obce.
(6) So súhlasom zastupiteľstva je možné z normatívnych prostriedkov financovať aj
kapitálové výdavky.
(7) Na základe žiadosti riaditeľa školy a školského zariadenia a so súhlasom zriaďovateľa je
možný presun z prostriedkov určených mzdovým normatívom na prevádzku.
Čl. II.
Normatívy
1. Normatív pre materské školy
Normatívne financovania predškolskej výchovy v materských školách sa vypočíta ako súčin
počtu detí prijatých do materskej školy rozhodnutím riaditeľky materskej školy a ročného
normatívu. Vyplácanie bude obec refundovať na základe priemerného počtu detí v príslušnom
mesiaci navštevujúcich materskú školu. Spôsob pridelenia normatívu na dieťa prijaté
rozhodnutím riaditeľky školy sa zmení na pridelenie normatívu na dieťa navštevujúce
materskú školu od daného mesiaca.
Celkový normatív
Mzdový normatív
Prevádzkový normatív
Spolu

1 350,00 eur
1 240,00 eur
110,00 eur
41 850,00 eur

Mesačný normatív

3 487,50 eur

2. Normatív pre školské jedálne
Normatív je určený na vydané jedlo pre žiaka základnej školy a dieťa materskej školy.
Celkový normatív
Mzdový normatív
Prevádzkový normatív
Spolu
Mesačný normatív

1,50 eur
1,20 eur
0,30 eur
28 050,00 eur
2 337,50 eur

3. Finančné prostriedky pre školské stredisko záujmovej činnosti
V školskom stredisku záujmovej činnosti bolo prijatých rozhodnutím riaditeľky CVČ 80 detí.
CVČ bolo v kalendárnom roku 2018 z rozpočtu obce vyčlenených 20 000,00 eur na tarifné
platy, odvody, prevádzku CVČ, kurzy a školenia a nákup všeobecného materiálu.
Normatív podelený na desať mesiacov je 2 000,00 eur
Obec poskytuje škole a školskému zariadeniu normatívny príspevok v mesačných
splátkach do 15. dňa v mesiaci, minimálne vo výške 90 % ročného príspevku.
Čl. III.
Záverečné ustanovenie
1. Všeobecne záväzné nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva bolo prerokované
a schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2017 s uplatnením § 6
bod 8 zákona NR SR č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov nadobúda účinnosť 01.01.2018.
2. Ruší sa VZN č.1/2017 zo dňa 16.12.2016

V Nižnom Slavkove 15.12.2017

Ing. Jozef Kamenický
starosta obce

Zverejnené pred schválením dňa 30.11.2017
Schválené OcZ dňa : 15.12.2017

