Zápisnica z 1. zasadania
obecného zastupiteľstva konaného
dňa 27.decembra 2018
PRÍTOMNÍ: Podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia starostu obce
4. Schválenie VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva
5. Voľba zástupcu starostu obce – vymenovanie starostom obce
6. Zriadenie obecnej rady
7. Zásady odmeňovania poslancov ocz
8. Rôzne
9. Schválené uznesenia
10. 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 7 poslancov obecného zastupiteľstva,
na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Písaním zápisnice bola poverená : Margita Marčišovská
Overovateľmi zápisnice: Dominik Fedor, Matúš Tomaščák
3. Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov o novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Cieľom novely zákona
o sociálnych službách je reagovať na vzniknuté aplikačné a interpretačné problémy, a to na
úseku poskytovania starostlivosti deťom, ako aj úprava podmienok poskytovania finančnej
podpory na spolufinancovanie vybraných druhov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych
služieb zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce. Podľa § 75 ods. 1 zákona o sociálnych službách
obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom
dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej
služby, okrem neverejného poskytovateľa sociálnej služby krízovej intervencie, požiadala obec
a poskytuje

a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je:
1. nízkoprahové denné centrum,
2. zariadenie pre seniorov,
3. zariadenie opatrovateľskej služby,
4. denný stacionár,
b) terénnu sociálnu službu krízovej intervencie,
c) nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu,
d) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31,
e) opatrovateľskú službu,
f) prepravnú službu.
(2) Obec je povinná poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk,
ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala
obec a poskytuje opatrovateľskú službu.
Poslanci sa zhodli na tom, že touto problematikou sa budú zaoberať na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva v roku 2019.
Uznesenie č. 14/2018 z 1. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 27.decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove berie na vedomie :
Informácie starostu obce novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o sociálnych službách“) stým, že touto problematikou sa bude OcZ zaoberať na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019.
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter
Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

4. Schválenie VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov
na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva bolo zverejnené pred schválením
obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2018 na obecnej tabuli a web stránke obce v návrhu:
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 - Normatív pre materské školy
Normatívne financovanie predškolskej výchovy v materskej škole sa vypočíta ako súčin počtu detí
prijatých do materskej školy rozhodnutím riaditeľky ZŠ s MŠ a ročného normatívu. Spôsob pridelenia
normatívu na dieťa prijaté rozhodnutím riaditeľky školy sa zmení na pridelenie normatívu na dieťa
navštevujúce materskú školu od daného mesiaca.
1. Podrobnosti financovania materskej školy:
Obec financuje náklady na deti v materskej škole normatívnym spôsobom podľa stavu k 15. septembru
začínajúceho školského roka.
2. Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať materskú školu:
Obec ako zriaďovateľ materskej školy v obci je povinná poskytnúť údaje o počtoch detí podľa článku
2 ods. 1 okresnému úradu v sídle kraja do 5. októbra kalendárneho roka.
Celkový normatív

1 485,00 eur

Mzdový normatív

1 364,00 eur

Prevádzkový normatív
Spolu:
Mesačne od 01.01.2019

121,00 eur
47 520,00 eur
3 960,00 eur

Normatív pre školskú jedáleň
Normatív je určený na potenciálneho stravníka t. j. žiaka ZŠ a dieťa MŠ.
1.Podrobnosti financovania školskej jedálne:

Obec financuje náklady na jedlo pre potenciálneho stravníka t. j. pre žiaka ZŠ a dieťa MŠ počas
vyučovacích dní v príslušnom školskom roku / mimo prázdnin a voľna udeleného riaditeľom školy resp.
zriaďovateľom školy/.
2. Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať školskú jedáleň:
Obec ako zriaďovateľ školskej jedálne v obci je povinná poskytnúť údaje o počtoch detí podľa článku
2 ods. 1 okresnému úradu v sídle kraja do 5. októbra kalendárneho roka.
Celkový normatív

1,70 eur

Mzdový normatív

1,40 eur

Prevádzkový normatív

0,30 eur

Spolu:

44 190,00 eur

Mesačne od 01.01.2019

3 682,50 eur

1. Finančné prostriedky pre školské stredisko záujmovej činnosti
Počet detí v centre voľného času vychádza z počtu prijatých detí z našej obce v centre voľného času
rozhodnutím riaditeľa školy, ktorú dieťa navštevuje.
1. Počet detí v centre voľného času vychádza z počtu prijatých detí do centra voľného času
rozhodnutím riaditeľky školy.
2. Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať centrum voľného času: obec
neposkytuje okresnému úradu v sídle kraja údaje o počte detí v centre voľného času.
Normatív na dieťa v CVČ

130,00 eur

Obec poskytuje škole a školskému zariadeniu normatívny príspevok v mesačných splátkach
do 27. dňa v mesiaci, minimálne vo výške 95 % 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 uznesením č. 14/2018 zo dňa 27.12.2018 s uplatnením § 6 bod 8
zákona NR SR č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nadobúda
účinnosť 11.01.2019.
2. Ruší sa VZN č.1/2018 zo dňa 15.12.2017
Uznesenie č. 15/2018 z 1. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 27.decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove schvaľuje : VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných

prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva

Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter
Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

5. Voľba zástupcu starostu obce – vymenovanie starostom obce
Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu
zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.
• zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti
na výkon funkcie
• zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu a zabezpečuje
prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne
• vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením
chodu obecného úradu v Nižnom Slavkove
• nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu obce
Starosta poveril zastupovaním starostu Petra Rajčuľu.
Uznesenie č. 16/2018 z 1. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 27.decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: poverenie Petra Rajčuľu zástupcom starostu obce.
Hlasovanie: ZA: 6 / Dominik Fedor, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Mikuláš
Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 / Peter Rajčuľa/

6. Zriadenie obecnej rady
V zmysle zákona o obecnom zriadení - Zákon č. 369/1990 Zb. Obecné zastupiteľstvo môže
zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na
celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek
odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Počet členov
obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na
zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom
zastupiteľstve. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného
zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu
poradného orgánu starostu. Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.
Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta. Obecná
rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na
prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
Obecnú radu tvorí: Peter Rajčuľa, Ing. Mikuláš Spodník a Matúš Tomaščák

Uznesenie č. 17/2018 z 1. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 27.decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Obecnú radu v zložení Peter Rajčuľa, Ing. Mikuláš Spodník

a Matúš Tomaščák
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter
Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

7. Zásady odmeňovania poslancov ocz
Obecné zastupiteľstvo obce Nižnom Slavkove, v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení
s ust. § 25 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, navrhuje schváliť tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
(ďalej len „Zásady”):
Čl. I
Základné ustanovenia
1. Zásady určujú záväzné pravidlá pre odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov (ďalej len pojmy „poslanec” a „obecné zastupiteľstvo”) za niektoré
činnosti pri výkone ich funkcie.
2. Práca poslanca obecného zastupiteľstva je zásadne vykonávaná bez prerušenia
pracovného alebo obdobného pomeru.
3. Odmeny v zmysle týchto Zásad sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov obce na
príslušný rozpočtový rok.
4. Zástupcovi starostu, ktorí plní úlohy starostu po zániku mandátu starostu pred uplynutím
funkčného obdobia, patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Čl. II
Predmet úpravy
1. Tieto Zásady upravujú odmeňovanie za výkon činnosti poslanca:
a. na rokovaní obecného zastupiteľstva,
b. na rokovaní obecnej rady,
c. na rokovaní stálej komisie obecného zastupiteľstva.
2. Zásady zároveň upravujú odmeňovanie neposlancov za ich prácu v stálych komisiách
obecného zastupiteľstva.
Čl. III
Odmeňovanie poslancov
1. Za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške 30,00
Eur za zasadnutie.
2. Za účasť na rokovaní obecnej rady patrí poslancovi odmena vo výške 15 Eur za
zasadnutie.
3. Poslancovi, ktorý je predsedom stálej komisie obecného zastupiteľstva, patrí odmena vo
výške 20 Eur za každú účasť na zasadnutí uznášaniaschopnej komisie.

4. Poslancovi, ktorý je členom stálej komisie obecného zastupiteľstva, patrí odmena vo
výške 15 eur za každú účasť na zasadnutí uznášaniaschopnej komisie.
5. Odmena za účasť na zasadnutí komisie sa priznáva maximálne za 7 zasadnutí ročne. Pri
rokovaní zlúčených komisií prináleží poslancovi odmena za účasť na jednej komisii.
6. Odmena podľa odseku 1 až 5 tohto článku Zásad poslancovi nepatrí v prípade jeho
neúčasti na príslušnom zasadnutí.
7. Pri pracovných cestách schválených starostom obce má poslanec nárok na náhradu
cestovných nákladov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. IV
Odmena poslanca, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu, možno
poskytovať odmenu s prihliadnutím na rozsah, náročnosť a kvalitu výkonu funkcie. O
poskytnutí odmien zástupcovi starostu rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu
obce.
2. Funkcia zástupcu starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere.
Výkon tejto funkcie je nezlučiteľný s funkciou podľa § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s výkonom práce zamestnanca
obce.
Čl. V
Zúčtovanie odmien poslanca obecného zastupiteľstva a členov orgánov,
zriadených obecným zastupiteľstvom
1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov,
zriadených obecným zastupiteľstvom sú prezenčné listiny z rokovaní obecného
zastupiteľstva a z účasti príprav materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva a
zasadaní komisií obecného zastupiteľstva.
2. Odmeny podľa sa spracovávajú polročne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne
zamestnancov obce v hotovosti na obecnom úrade obce alebo bezhotovostne na osobné
účty poslancov nasledujúceho mesiaca po ukončení kalendárneho polroka. Odmena
zástupcovi obce sa vypláca na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v hotovosti
alebo bezhotovostne vo výplatnom termíne zamestnancov obce.
3. Prezenčné listiny z rokovaní obecného zastupiteľstva, z účasti na príprave materiálov a
zasadaní obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva budú predkladané príslušnému
zamestnancovi obce vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka.
4. Výdavky, súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú z rozpočtových
prostriedkov obce.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov, zriadených
obecným zastupiteľstvom boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce
Nižný Slavkov č. 18 /2018 dňa 27.12.2018.
2. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

3. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
Uznesenie č. 18/2018 z 1. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 27.decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Obecnú radu v zložení: Peter Rajčuľa, Ing. Mikuláš Spodník

a Matúš Tomaščák
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter
Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

8. Rôzne
V bode rôzne poslanec Lukáš Jurov v súvislosti s doplnkami k územnému plánu obce mal
dotaz, či predpokladané územie individuálnej bytovej výstavby, ktoré je v súčasnosti
v extraviláne bude zahrnuté do intravilánu obce. Starosta v tejto súvislosti povedal, že Územný
plán je podmienkou získania finančnej podpory na investičné projekty. Táto podmienka sa
uplatňuje najmä v prípade fondov EÚ v budúcnosti sa bude vzťahovať aj na príspevky zo
štátneho rozpočtu. Územný plán obce obsahuje najmä základnú urbanistickú koncepciu rozvoja
územia obce alebo mesta, koncepciu verejného dopravného a technického vybavenia územia,
vymedzenie hraníc zastavaného územia, vymedzenie územia obce, vymedzenie územia
určeného na umiestnenie novej výstavby, vymedzenie plôch a koridorov pre zmenu existujúcej
zástavby, pre obnovu využitia územia, vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby,
usporiadanie krajiny mimo zastavaného územia a plôch zelene v zastavanom území, koncepciu
využívania nehnuteľného majetku obce slúžiaceho na verejné účely a stanovenie priorít
územného rozvoja obce. To znamená, že územný plán obce vymedzuje hranice zastavaného
územia a tým vymedzuje územie obce, najmä vymedzuje územie určené na umiestnenie nových
stavieb, novej individuálnej bytovej výstavby.
Platná legislatíva v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy, územného konania a stavebného
poriadku, ako aj katastra nehnuteľností používa v súvislosti s umiestnením pozemku v
„intraviláne“ lebo „extraviláne“ pojmy „zastavané územie obce“ resp. „hranica zastavaného
územia obce“, MPRV SR preto vo svojom stanovisku vychádza z predpokladu, že pojem
„intravilán“ používate ako synonymum pre pojem „zastavané územie obce“ a pojem
„extravilán“ pre pozemky ležiace mimo hranice zastavaného územia obce tak, ako ich definujú
príslušné právne predpisy. Podľa ustanovenia § 7 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v
znení neskorších predpisov sú obsahom katastra nehnuteľností „údaje o príslušnosti pozemkov
k zastavanému územiu obce“, s odkazom na právny predpis na úseku ochrany
poľnohospodárskej pôdy. Pojem „hranica zastavaného územia obce“ je ustanovený v § 2 písm.
i) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z. z.) takto: „hranicou
zastavaného územia obce je hranica územia vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia
obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1.1.1990“. V tomto kontexte sa
problematika hranice zastavaného územia obce (ďalej len „ZUO“) vzťahuje k ochrane
poľnohospodárskej pôdy podľa právnych predpisov na úseku ochrany poľnohospodárskej
pôdy. Platné právne predpisy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, ani na úseku katastra
nehnuteľností v súčasnosti neustanovujú možnosť rozšírenia, resp. zmeny hranice ZUO. Pojem
„zastavané územie obce“ ako pojem územného plánovania používa aj zákon č. 50/1976 Zb. o

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“), ktorý ho v § 139a
ods. 8 definuje nasledovne:
„Zastavané územie obce tvorí jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území v
katastrálnom území obce, resp. v súbore katastrálnych území v správe obce. Zastavané územie
je súbor:
a) stavebných pozemkov, zastavaných plôch, dvorov a susedných parciel, ktoré sa užívajú na
účel, na ktorý boli stavby uskutočnené,
b) poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami uvedenými v
písmene a),
c) pozemkov ostatných plôch,
d) pozemkov vhodných na zastavanie vymedzených na tento účel schváleným územným
plánom obce alebo schváleným územným plánom zóny,
e) pozemkov, ktoré podľa schváleného územného plánu obce alebo schváleného územného
plánu zóny sú určené na umiestnenie stavieb na účel uspokojovania voľnočasových a
rekreačných potrieb obyvateľstva (rekreácie).“
V zmysle stavebného zákona teda k rozšíreniu „zastavaného územia obce“, resp. zmene
„extravilánu“ na „intravilán“ dochádza pri realizácii novej výstavby a pri každej zmene
územného plánu obce. Príslušnosť pozemkov k zastavanému územiu obce v zmysle stavebného
zákona však nie je predmetom evidencie v katastri nehnuteľností.
Z uvedeného vyplýva, že za súčasného právneho stavu neexistuje možnosť rozšírenia či
inej zmeny hranice zastavaného územia obce ako údaja katastra nehnuteľností v zmysle
§7 katastrálneho zákona a § 2 zákona o ochrane pôdy.

9. Schválené uznesenia
Uznesenie č. 14/2018 z 1. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 27.decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove berie na vedomie :
Informácie starostu obce novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o sociálnych službách“) stým, že touto problematikou sa bude OcZ zaoberať na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019.
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter
Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 15/2018 z 1. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 27.decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove schvaľuje : VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných

prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter
Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 16/2018 z 1. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 27.decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: poverenie Petra Rajčuľu zástupcom starostu obce.
Hlasovanie: ZA: 6 / Dominik Fedor, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Mikuláš
Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 / Peter Rajčuľa/
Uznesenie č. 17/2018 z 1. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 27.decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Obecnú radu v zložení Peter Rajčuľa, Ing. Mikuláš Spodník

a Matúš Tomaščák
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter
Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 18/2018 z 1. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 27.decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Obecnú radu v zložení: Peter Rajčuľa, Ing. Mikuláš Spodník

a Matúš Tomaščák
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter
Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
10. Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným poslancom
zastupiteľstve.

za aktívnu účasť na obecnom

V Nižnom Slavkove 27.12.2018

Zapísala :

Margita Marčišovská

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

Starosta obce:

Ing. Jozef Kamenický

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

Overovatelia zápisnice:

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

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

