Zápisnica z 5.zasadania Obecného zastupiteľstva v Nižnom Slavkove
konaného dňa 11.8.2017
Prítomní: Ing. Jozef Kamenický, starosta obce
Poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácie starostu obce
4. Projekt požiarnej zbrojnice a pošty
5. Úprava uznesenia č. 9/2017
6. Žiadosť ZŠ s MŠ
7. Rôzne
8. Schválenie uznesenia
9. 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 6 poslancov obecného zastupiteľstva,
/ ospravedlnený Peter Rajčuľa /, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva
za uznášania schopné. Následne oboznámil prítomných s programom 5. zasadnutia OZ.
Program zasadnutia bol schválený bez pripomienok.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil : Bc. Lukáš Jurov a Pavol Kapitančík
Písaním zápisnice bola poverená : Beáta Kapitančíková
3. Informácie starostu obce
V tomto bode programu starosta obce zhodnotil priebeh tohtoročných osláv sv. Anny
a predložil prítomným poslancom zúčtovanie, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
V ďalšej časti starosta informoval, že stále prebieha ex-ante kontrola SIEA v súvislosti
s verejným obstarávaním k projektu zatepľovania budovy obecného úradu. Ďalej starosta
informoval poslancov, že v súvislosti s kontrolou obec požiada SIEA o povolenie vykonania
zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP na začiatok realizácie hlavných aktivít projektu marec 2017
a ukončenie hlavných aktivít február 2019.

UZNESENIE č. 29 /2017
z 5. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 11.8.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove berie na vedomie
Informácie starostu obce o:
- priebehu a vyúčtovaní osláv sv. Anny
- ex-ante kontrole verejného obstarávania na SIEA a zmene realizácie projektu
4. Projekt požiarnej zbrojnice a pošty
Starosta obce oboznámil poslancov o výzve číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného
zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu
zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc
podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky s tým, že obec sa zapojí do výzvy a do konca mesiaca podá projekt
na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice. Predpokladaná dotácia je vo výške 30 000,00 €.
Prítomní poslanci prijali zámer starostu obce zapojiť sa do projektu z dôvodu, že súčasná HZ
je v nevyhovujúcom stave, dobrovoľní hasiči majú veľmi zlé podmienky na prácu, neexistuje
sociálne zariadenie, šatňa a priestory na stretávanie sa členov DHZ.
UZNESENIE č. 30 /2017
z 5. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 11.8.2017
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľu j e:
Zámer zapojiť sa do výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie
budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
s minimálnou spoluúčasťou obce 5 % z požadovanej dotácie.
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 6 poslancov.
ZA: 6 poslancov/ Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Popovič Ján,
Strelcová Zdenka/ PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
4. Úprava uznesenia č. 9/2017
V súvislosti s projektom „ Skvalitnenie procesov vzdelávania v Základnej škole s materskou
školou v Nižnom Slavkove „ obecné zastupiteľstvo prijalo na riadnom rokovaní dňa 31.03.2017
uznesenie č. 9/2017 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e : zámer obce zúčastniť sa na projekte
skvalitnenia procesov vzdelávania. Nakoľko formulácia uznesenia nie je v súlade s výzvou,
obecné zastupiteľstvo sa opätovne vracia k úprave formulácie textu nového uznesenia. Návrh
uznesenia je za účelom realizácie projektu „Zlepšenie vybavenosti odborných učební na ZŠ s
MŠ v Nižnom Slavkove realizovaného v rámci s výzvou s kódom IROP-PO2-SC222-201613“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja
obce.

UZNESENIE č. 31 /2017
z 5. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 11.8.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Skvalitnenie procesov vzdelávania v
Základnej škole s materskou školou Nižný Slavkov realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
4 557,80 €;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo ruší :
uznesenie č. 9/2017 zo dňa 31.03.2017
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 6 poslancov.
ZA: 6 poslancov/ Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Popovič Ján,
Strelcová Zdenka/ PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
6. Žiadosť ZŠ s MŠ
Zástupkyňa tunajšej materskej školy Bc. Zuzana Baková požiadala o príspevok na zakúpenie
postieľok vzhľadom na zlý stav súčasných postelí. Poslanci požadovaný príspevok vo výške
970,00 eur na nákup 24 postieľok v cene 40 eur za kus a dopravné 15 eur odsúhlasili. Žiadosť
s rozpočtom tvorí prílohu tejto zápisnice.
UZNESENIE č. 32/2017
z 5. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 11.8.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
Príspevok na kúpu postieľok do MŠ vo výške 970,00 eur
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 6 poslancov.
ZA: 6 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Popovič Ján,
Strelcová Zdenka/ PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
6. Rôzne
V bode rôzne vystúpil poslanec L. Jurov s dotazom, prečo nemôžu byť do MŠ prijímané deti
mladšie ako 3-ročné. Starosta obce v tejto súvislosti upozornil, že do materskej škôlky bol
prijatý maximálny počet detí, žiaľ počas školského roku niektoré deti vynechali pobyt v škôlke
na niekoľko mesiacov, čo obmedzovalo kapacitu škôlky a pobyt tým deťom, ktoré mali záujem
o návštevu škôlky. Ďalej starosta navrhol do budúcnosti prijať také uznesenie, ktoré vylúči zo
škôlky deti, ktoré bez dôvodu budú vynechávať návštevu materskej škôlky. Riaditeľ ZŠ s MŠ
podal potrebné vysvetlenie k prijímaniu detí do troch rokov do materskej školy. V rozhodnutí
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove zo dňa 20.10.2010 sa uvádza
v prevádzkovom poriadku MŠ v Nižnom Slavkove, že najvyšší možný počet zapísaných detí je
20. Charakter triedy je heterogénna zmiešaná pre detí od 3 do 6 rokov. Nakoľko kapacita MŠ
je vyčerpaná, riaditeľ ZŠ s MŠ nemôže prijať detí do troch rokov.
Riaditeľka CVČ informovala poslancov o pripravenosti CVČ, konkrétne o krúžkovej činnosti
na nový školský rok s výhľadom na ďalšie obdobie.

7. Schválené uznesenia z 5. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 11.8.2017
UZNESENIE č. 29 /2017
z 5. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 11.8.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove berie na vedomie
Informácie starostu obce o:
- priebehu a vyúčtovaní osláv sv. Anny
- ex-ante kontrole
UZNESENIE č. 30 /2017
z 5. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 11.8.2017
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľu j e:
Zámer zapojiť sa do výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie
budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
s minimálnou spoluúčasťou obce 5 % z požadovanej dotácie.
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 6 poslancov.
ZA: 6 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Popovič Ján,
Strelcová Zdenka/ PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
UZNESENIE č. 31 /2017
z 5. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 11.8.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Skvalitnenie procesov vzdelávania v
Základnej škole s materskou školou Nižný Slavkov“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
4 557,80 €;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo ruší :
- uznesenie č. 9/2017 zo dňa 31.03.2017
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 6 poslancov.
ZA: 6 poslancov/ Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Popovič Ján,
Strelcová Zdenka/ PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov

UZNESENIE č. 32/2017
z 5. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 11.8.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
Príspevok na kúpu 24 postieľok do MŠ vo výške 970,00 eur
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 6 poslancov.
ZA: 6 poslancov/ Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Popovič Ján,
Strelcová Zdenka/ PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
8. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadanie ukončil.

V Nižnom Slavkove dňa 11.8.2017
................................................
Ing. Jozef Kamenický
starosta obce

Zapísala: Beáta Kapitančíková

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

Overovatelia zápisnice:

Bc. Lukáš Jurov

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

Pavol Kapitančík

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

