Zápisnica zo 4. zasadania
obecného zastupiteľstva konaného
dňa 25. júna 2020
PRÍTOMNÍ: Podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Informácia starostu obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
Záverečný účet obce za rok 2019
Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ
Rôzne
Schválené uznesenia
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. Zasadnutia
sa zúčastnil hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Turák.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Písaním zápisnice bola poverená : Margita Marčišovská
Overovateľmi zápisnice: Dominik Fedor a Mikuláš Spodník
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili riadny program schôdze obecného zastupiteľstva,
podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 16 /2020 zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 25. júna 2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program, ktorý bol na pozvánke 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nižný
Slavkov

Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita,
Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
4. Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o:
-

O žiadosti obce na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle § 16
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov žiada o zaradenie Školského klubu detí pri Základnej škole s
materskou školou Nižný Slavkov 72 do siete škôl a školských zariadení Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR z dôvodu záujmu zákonných zástupcov detí o
takéto školské zariadenie.

-

O projekte Zakúpenie malotraktora s príslušenstvom na zber, zvoz a nakladanie s
BRKO, odpadom z parkov a záhrad, stavebným odpadom a nadrozmerným odpadom.
Malotraktor sa bude využívať rovnako pri úprave zelene a verejných priestranstiev v
obci, pri čistení cestných rigolov, pri čistení a úprave cintorína a miestnych
komunikácií, pri zimnej údržbe miestnych komunikácií a ďalších obecných aktivitách
súvisiacich s údržbou verejných priestranstiev. Obec v súčasnosti nedisponuje žiadnym
zariadením na vykonávanie vyššie uvedených aktivít. Za tieto činnosti platí obec vysoké
poplatky externým súkromným spoločnostiam alebo iným obciam na základe zmlúv a
dohôd. Realizácia projektu tak obci ušetrí nemalé finančné prostriedky, ktoré môže
následne využiť na ďalšie aktivity zamerané na zmiernenie následkov „koronakrízy“.
Uznesenie č. 17 /2020 zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 25. júna 2020

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Informácie starostu obce

Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita,
Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK
Hlavný kontrolór predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
1.
2.
3.
4.
5.

Predloženie správy o kontrolnej činnosti v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu obce za rok 2019.
Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri vybranej
kontrole.
Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019.
Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.
Uznesenie č. 18 /2020 zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 25. júna 2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita,
Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Hlavný kontrolór
obce predložil odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Nižný Slavkov za rok 2019.
Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Nižný
Slavkov za rok 2019.
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí:
náležitosti návrhu záverečného účtu obce
údaje o plnení rozpočtu
aktíva a pasíva
stav a vývoj dlhu
hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
poskytnuté dotácie podľa jednotlivých príjemcov
náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
hodnotenie plnenia programov obce
Náležitosti návrhu záverečného účtu
Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po
skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu.
Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona, bilanciu aktív a
pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtových organizácií.
I. Údaje o plnení rozpočtu
Rozpočet obce Nižný Slavkov bol schválený ako prebytkový 07.12.2018 uznesením č. 13/2018.
Rozpočet bol zmenený trikrát: na základe rozpočtových opatrení.
Rozpočet celkom včítane FO:
Ukazovateľ

€
Skutočný rozpočet

príjmy celkom
výdavky celkom
Hospodárenie – prebytok

1 077 595,54
1 026 593,84
51 001,70

Bežný rozpočet
Ukazovateľ
bežné príjmy
bežné výdavky
Hospodárenie-prebytok

Skutočný rozpočet
907 729,07
865 776,26
41 952,81

Kapitálový rozpočet:
Ukazovateľ
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie-prebytok

€

€
Skutočný rozpočet
105 892,96
98 665,90
7 227,06

Finančné operácie:
Ukazovateľ
príjmové fin. operácie
výdavkové fin. operácií
Hospodárenie- prebytok

€
Skutočné
63 973,51
62 151,68
1 821,83

Bežné príjmy
Najvýznamnejšiu zložku rozpočtu obce Nižný Slavkov tvoria daňové príjmy - výnos dane z príjmov
poukázaný územnej samospráve. Podľa návrhu záverečného účtu za rok 2019 bola predpokladaná výška
tohto príjmu 345 000,00 €, pričom skutočné plnenie bolo k 31.12.2019 v objeme 344 236,24 €, čo
predstavuje 99,77 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018, kedy bol dosiahnutý príjem 308
980,24 €, došlo v tejto položke k zvýšeniu o 35 256 €. Celkové bežné príjmy v roku 2019 boli za obec
869 733,63 € a za rozpočtovú organizáciu obce – ZŠ s MŠ 37 995,44 € čo predstavuje spolu sumu 907
729,07 €. V porovnaní s rokom 2018 kedy boli príjmy bežného rozpočtu 832 922,40 €, je to zvýšenie o
74 806,67 €.
Bežné výdavky
Výdavky bežného rozpočtu za rok 2019 boli za obec vo výške 296 473,21 € a v rozpočtovej
organizácii 569 303,05 €, čo je spolu 865 776,26 €. Aj keď z hľadiska hospodárnosti je plnenie
príjmov v porovnaní s čerpaním výdavkov v priaznivom pomere, je naďalej nevyhnutné sledovať zo
strany obce vývoj bežných výdavkov a zastaviť ich prípadný rast v súlade s plnením, resp. neplnením
bežných príjmov. Do nasledujúcich rokov odporúčam zachovať plánovaný prebytok bežného rozpočtu
ako významný zdroj pre realizáciu rozvojových zámerov obce.
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
V rámci kapitálového rozpočtu boli v roku 2019 po úprave plánované aj dosiahnuté príjmy 105 892,96
€, pričom najvyššia čiastka bola na multifunkčné ihrisko v objeme 62 751,68 €. Na úpravu areálu
amfiteátra bolo z transferu MF SR prijatých 16 000 €, na vybudovanie oddychovej zóny 10 000 € a na
detské ihrisko bolo poskytnutých 8 000,00 €. Z MŽP SR bolo poskytnutých 9 141,28 € na zmenu
spôsobu vykurovania budovy OcÚ.
Kapitálové výdavky
Výdavky kapitálového rozpočtu boli za obec čerpané vo výške 98 665,90 €, pričom boli vynaložené na
projekty - zmena spôsobu vykurovania budovy OcÚ, multifunkčné zariadenie XEROX, multifunkčné
ihrisko, vybudovanie oddychovej zóny, úprava areálu amfiteátra..
Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a
realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté
pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a
obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce a
rozpočtu vyššieho územného celku. V roku 2019 boli skutočné príjmové finančné operácie za obec vo
výške 62 151,68 €,čo predstavuje 100 %. Príjmové FO rozpočtovej organizácie boli 1 821,83 €, čo je
99,99 %. Podľa § 15 ods. 1 písmeno c zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Obec a
vyšší územný celok môžu vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä zostatky
peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií
s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania. Výdavkové finančné operácie boli

v roku 2019 vo výške 62 151,68 €. Z uvedeného vyplýva zostatok príjmových finančných operácií vo
výške 1 821,83 €.
Výsledok hospodárenia:
Bežný rozpočet na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. V konečnom zúčtovaní obec včítane
rozpočtovej organizácie hospodárila s prebytkovým bežným rozpočtom vo výške 41 952,81 €.
Kapitálový rozpočet na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný a po úprave ako prebytkový. V
konečnom zúčtovaní obec hospodárila s prebytkom kapitálového rozpočtu vo výške 7 227,06 €.
Prebytok rozpočtu vo výške 49 179,87 € bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Po zapojení finančných operácií sa vykazuje zostatok vo výške 51 001,70 €. V zmysle ustanovenia § 15
ods. 4) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Obec a vyšší územný celok vytvárajú rezervný fond vo výške určenej ich
zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6.“ Z prebytku
rozpočtu obce Nižný Slavkov pri jeho použití podľa uvedeného zákona boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 16 198,53 €, pričom návrh definuje, ktoré položky sú vylúčené z
použitia z titulu ich účelového viazania. Podľa § 16 ods. 7 citovaného zákona „Nevyčerpané prostriedky
podľa odseku 6 obec alebo vyšší územný celok prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich
rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku ako
príjmovú finančnú operáciu. Použitie prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce alebo
rozpočtu vyššieho územného celku v nasledujúcich rozpočtových rokoch.“ Po vylúčení účelovo
určených prostriedkov a po zapojení zostatku príjmových finančných operácií, sa vykazuje zostatok vo
výške 34 803,17 €, ktorý je navrhnutý ako prevod do rezervného fondu.
V zmysle § 16 odstavec 8 uvedeného zákona, o použití prebytku rozpočtu podľa odseku 6 rozhoduje
obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku pri prerokúvaní záverečného účtu
obce alebo záverečného účtu vyššieho územného celku.
Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného
rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania. Pri zapojení finančných operácií a vylúčení
účelovo určených prostriedkov, možno uzavrieť celkové rozpočtové hospodárenie v roku 2019
prebytkom 34 803,17 €.
II. Bilancia aktív a pasív
Z bilancie Aktív a Pasív vyplýva porovnanie stavu Aktív a Pasív na začiatku a na konci rozpočtového
obdobia roku 2019. Celkovo došlo v priebehu roka ku zníženiu tohto stavu z 2 739 981,11 € na 2 639
934,34 €. V rámci jednotlivých položiek aktív a pasív však došlo ku rôznym zmenám. Na strane aktív
došlo napríklad ku zvýšenie stavu obežného majetku v položke finančné účty zo sumy 95 130,72 € na
192 253,61 €, na strane pasív ku zvýšeniu záväzkov zo sumy 17 530,02 € na sumu 34 556,62 €
III. Prehľad o stave a vývoji dlhu
V súvislosti so sledovaním stavu a vývoja dlhu sa v súčasnom období vzhľadom k bežným príjmom
považuje za rizikovú hranicu výška dlhu 544 637,42 €, čo je 60 % príjmov bežného rozpočtu za rok
2019. Podmienkou prijatia návratných zdrojov financovania je aj dodržanie hranice splátok, ktoré
nesmú prekročiť 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o sumy v
zmysle § 17 ods.6, písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov. Takýto stav umožňuje obci, aby v prípade potreby využila aj úverové
zdroje v súlade s uvedeným zákonom. Prehľad o stave a vývoji dlhu obsahuje štruktúru záväzkov
obce, z ktorej vyplýva, že obec neeviduje záväzky z bankových úverov voči bankám.
IV. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Záverečný účet obce Nižný Slavkov neobsahuje údaje o hospodárení príspevkovej organizácie, keďže
je nemá zriadenú.

V. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov
Z návrhu záverečného účtu obce Nižný Slavkov vyplýva, že neboli poskytnuté dotácie
z rozpočtu obce žiadnym subjektom.
VI. Údaje o podnikateľskej činnosti
V roku 2019 obec Nižný Slavkov nevykonávala podnikateľskú činnosť.
VII. Hodnotenie plnenia programov
Návrh záverečného účtu neobsahuje v samostatnej časti údaje o plnení programov, keďže obec
nezostavuje programový rozpočet.
Záver
Návrh záverečného účtu Obce Nižný Slavkov za rok 2019 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu Obce Nižný Slavkov za rok 2019 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený spôsobom
v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2019 a hospodárenie obce za rok 2019 v súlade s § 9 ods. 4 zákona o
obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa predkladajú
na overenie audítorovi. V čase spracovania stanoviska k záverečnému účtu obce Nižný Slavkov za rok
2019 nebolo preukázané spracovanie a ukončenie auditu.
Podľa § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa prerokovanie
záverečného účtu obce uzatvára jedným z týchto výrokov:
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu
nedostatkov.
Uznesenie č. 19 /2020 zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 25. júna 2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k predloženému návrhu záverečného účtu obce
Nižný Slavkov za rok 2019.
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita,
Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
7. Záverečný účet obce za rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2018 uznesením č. 13/2018
Rozpočet bol zmenený trikrát:
-

zmena schválená dňa 14.06.2019 uznesením č. 38/2019
zmena schválená dňa 20.09.2019 uznesením č. 51/2019
zmena schválená dňa 31.01.2020 uznesením č. 04/2020
Rozpočet obce k 31.12.2019

865 168,-

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 143 469,24

834 711,0,0,30 457,865 168,-

935 607,60
105 892,96
62 151,68
39 817,1 120 474,46

364 257,0,0,500 911,-

390 331,60
98 688,18
62 151,68
569 303,-

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
1 103 652,24

Skutočnosť k 31.12.2019
1 037 778,27

% plnenia
94,03

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 103 652,24 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1 037 778,24 €, čo predstavuje 94,03 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019
935 607,60

Skutočnosť k 31.12.2019
869 733,63

% plnenia
92,95

Z rozpočtovaných bežných príjmov 935 607,60 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
869 733,63 €, čo predstavuje 92,95 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2019
361 000,-

Skutočnosť k 31.12.2019
360 084,07

% plnenia
99,74

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 345 000,- € z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 344 236,24 €, čo predstavuje
plnenie na 99,77 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7 500,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 213,06 €,
čo je
96,17 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 353,70 €, dane zo stavieb boli v sume
2 782,36 € a dane z bytov boli v sume 77,- €. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani
z nehnuteľností v sume 1 259,07 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 450 ,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 440,- €, čo predstavuje
97,77 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 8 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 194,77 €, čo
predstavuje 102,430 % plnenie. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za
komunálny odpad v sume 7 339,50 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva
V roku 2019 bolo rozpočtovaných 50,- € na daň za užívanie verejného priestranstva, ale
v priebehu roka sa o dani za užívanie verejného priestranstva neúčtovalo.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
16 600,-

Skutočnosť k 31.12.2019
15 535,52

% plnenia
93,58

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 12 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 255,52 €, čo je
68,79 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov,
objektov, strojov a dividendy (akcie VVS, a. s.).
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 4 600,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 280,- €.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
1 200,-

Skutočnosť k 31.12.2019
84,91

% plnenia
7,07

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 200,00 €, bol skutočný príjem vo výške
84,91 €, čo predstavuje 7,07 % plnenie. V tejto položke boli v roku 2019 uvedené iba úroky
na bankových účtoch.
Prijaté granty a transfery

Rozpočet na rok 2019
556 807,60

Skutočnosť k 31.12.2019
494 029,13

% plnenia
88,72

Z rozpočtovaných grantov a transferov 556 807,60 € bol skutočný príjem vo výške
494 029,13 €, čo predstavuje 88,72% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Krajský školský úrad
ÚPSV a R
KRHaZZ
MV SR
ÚPSV a R
KÚŽP
Okresný úrad
MPSVaR
UPSVR

Suma v EUR
421 818,12
13 066,40
3 000,00
300,15
365,10
79,93
1 762,71
34 564,85
19 071,87

Účel
Školstvo-pren.komp.+VP+MŠ
Stravné a šk. potr. pre deti v HN
Dotácia DHZ
Evidencia obyvateľstva, register adries
Rodinné prídavky - záškoláci
Prenesený výkon št. správy
Voľby do Eur.parl.,Voľby prezidenta
MOPS, CnTP
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
105 892,96

Skutočnosť k 31.12.2019
105 892,96

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 105 892,96 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v
sume 105 892,96 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ transferu
Multifunkčné ihrisko
MFSR
MFSR
MŽP SR

Suma v EUR
62 751,68
16 000,00
10 000,00
8 000,00
9 141,28

Účel
Pôdohospodárska platobná agentúra
Úprava areálu amfiteátra
Vybudovanie oddychovej zóny
Dotácia na vybudovanie detského
ihriska
Zmena spôsobu vykurovania bud.OcÚ

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019
62 151,68

Skutočnosť k 31.12.2019
62 151,68

% plnenia
100,00

Obec v roku 2019 mala rozpočtované príjmové finančné operácie v celkovej výške 62 151,68
ktoré k 31.12.2019 boli vyčerpané vo výške 62 151,68 €, čo predstavuje 100,00%.
Príjmové finančné operácie boli dosiahnuté vo výške 62 151,68 a zahŕňajú v sebe:
Bankový úver vo výške 62 151,68 € na výstavbu multifunkčného ihriska.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy RO

Rozpočet na rok 2019
37 995,00

Skutočnosť k 31.12.2019
37 995,44

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 37 995,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
37 995,44 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Kapitálové príjmy RO
Základná škola s MŠ nemala v roku 2019 kapitálové príjmy.
Príjmové finančné operácie RO
Rozpočet na rok 2019
1 822,00

Skutočnosť k 31.12.2019
1 821,83

% plnenia
99,99

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 822,00 € bo skutočný príjem 1 821,83 €,
čo predstavuje 99,99 %.

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
551 171,46

Skutočnosť k 31.12.2019
457 290,79

% čerpania
82,97

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 551 171,46 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
457 290,79 €, čo predstavuje 82,97 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019
390 331,60

Skutočnosť k 31.12.2019
283 897,32

% čerpania
72,73

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 390 331,60,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v
sume 283 897,32 €, čo predstavuje 72,73 % čerpanie
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 127 100,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 102 158,16 € , čo
je 80,38 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, CVČ, projekt Cesta na
trh práce, MOPS.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 38 550,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 36 587,47€, čo je
94,90 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 205 751,60,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 126 364,90 €,
čo je 61,42 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery

Z rozpočtovaných 18 930,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 18 786,79 EUR, čo
predstavuje 99,24 % čerpanie. V tejto kapitole boli použité finančné prostriedky na bežné
transfery ako napr. členské príspevky, spoločné úrady, príspevok pri narodení dieťaťa,
nemocenské dávky.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2019
98 688,18

Skutočnosť k 31.12.2019
98 665,90

% čerpania
99,98

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 98 688,18 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 98 665,90 €, čo predstavuje 99,98 % čerpanie. Kapitálové výdavky zahŕňajú
finančné prostriedky vynaložené na projekty - zmena spôsobu vykurovania budovy OcÚ,
multifunkčné zariadenie XEROX, multifunkčné ihrisko, vybudovanie oddychovej zóny,
úprava areálu amfiteátra.
3) Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019
62 151,68

Skutočnosť k 31.12.2019
62 151,68

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 62 151,68 € bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 vo výške 62 151,68 € čo predstavuje 100%. Finančné prostriedky zahŕňajú
krátkodobý úver poskytnutý Prima bankou na úhradu nákladov spojených s realizáciou
projektu „Multifunkčné ihrisko“.
3) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019
569 303,-

Skutočnosť k 31.12.2019
569 303,05

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 569 303,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
569 303,05 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Kapitálové výdavky
Základná škola s materskou školou v Nižnom Slavkove v roku 2019 nemala kapitálové
výdavky.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
907 729,07
869 733,63

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

37 995,44
865 776,26
296 473,21
569 303,05
41 952,81
105 892,96
105 892,96
0,98 665,90
98 665,90
0,7 227,06
49 179,87
1 821,83 (RO) + 62 151,68
62 151,68
1 821,83
1 077 595,54
1 026 593,84
51 001,70
16 198,53
34 803,17

Prebytkový výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm.
a),b) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v objeme 49 179,87 €.
Prebytkový výsledok rozpočtového hospodárenia po zapojení prebytku finančných operácií
zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a),b),c) zákona č.583/2004 Z .z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, sa z prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR
účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
16 198,53 €, a to na :
 dopravné v sume
5,08 EUR
 strava deti ZŠ s MŠ
4 597,20 EUR
 projekt ZŠ s MŠ (ÚPSVaR)
3 596,25 EUR
 dotácia na vybudovanie detského ihriska (MF SR) 8 000,00 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a
sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky – prevod zostatku finančných
operácií za uplynulý rozpočtový rok
Úbytky-použitie RF na výstavbu miestnych
komunikácií
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
14 345,65
57 328,68
0
71 674,33

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu. upravuje kolektívna zmluva a smernica o tvorbe a použití
sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
- ostatné prírastky
Úbytky - vianočné balíčky, čerpanie SF pre
zamestnancov, prísp. pri nar. dieťaťa
- stravné lístky
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
2 148,38
1 198,22
0
1 000,00
1 512,12
156,08
678,40

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

2 739 981,11

2 639 934,34

Neobežný majetok spolu

1 772 517,74

1 633 353,84

0,-

0,-

Dlhodobý hmotný majetok

1 626 183,03

1 487 019,13

Dlhodobý finančný majetok

146 334,71

146 334,71

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

967 463,37

1 006 580,50

0,-

0,-

863 722,08

805 419,63

0,-

0,-

8 610,57

8 907,26

95 130,72

192 253,61

Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.

0,-

0,-

Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.

0,-

0,-

Časové rozlíšenie

0,-

0,-

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 739 981,11

2 639 934,34

551 629,46

582 250,14

Výsledok hospodárenia

551 629,46

582 250,14

Záväzky

17 530,02

34 556,62

0,-

0,-

607,74

16 198,53

Dlhodobé záväzky

5 715,10

4 401,20

Krátkodobé záväzky

11 207,18

13 956,89

0

0

2 170 821,63

2 023 127,58

Vlastné imanie

KZ k 31.12.2019 v EUR

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám

0,- EUR

-

voči štátnemu rozpočtu
16 198,23 EUR
voči zamestnancom
6 523,95 EUR
voči poisťovniam a daňovému úradu
4 827,32 EUR
dodávateľom neuhradené faktúry
2 605,62 EUR

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k
štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Finančné usporiadanie vzťahov so Základnou školou – rozpočtová organizácia obce
Obec poskytla RO ZŚ s MŠ transfer na financovanie prenesených a originálnych kompetencií
spolu v objeme 421 818,12. RO vyčerpala prostriedky v objeme 418 216,79 € Nevyčerpané
finančné prostriedky sú vo výške 3 601,33 €, ktoré je možné vyčerpať do 31.03.2020:
- nevyčerpaná dotácia na dopravné 5,08 €
- projekt ZŠ s MŠ (ÚPSVaR)
3 596,25 €
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

415 029,79

3 601,33

-5-

Okresný úrad
Prešov
Okresný úrad
Prešov
ÚPSV a R

Školstvo-pren.komp.+MŠ+
Dopravné
Vzdelávacie poukazy

418 631,12
3 187,-

3 187,-

0,-

Stravné a šk. potr. pre deti v HN

17 663,60

13 066,40

4 597,20

MV SR

Evidencia obyvateľstva a adries

300,15

300,15

0,-

ÚPSV a R

Rodinné prídavky, DVHN

365,10

365,10

0,-

Okresný úrad
Prešov
Okresný úrad
Prešov

Prenesený výkon št. správy

79,93

79,93

0,-

1 762,71

1 762,71

Voľby do Európskeho parlamentu a
voľby prezidenta

0,-

MF SR

Dotácia na úpravu areálu amfiteátra,
vybudovanie oddychovej zóny
a vybudovanie detského ihriska
Dotácia DHZ

KRHaZZ
Prešov

34 000,-

26 000,-

8 000,-

3 000,-

3 000,-

0,-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec poskytla v roku 2019 mestu Lipany a obci Brezovica príspevok na činnosť CVČ, ktoré
navštevujú naši žiaci s trvalým pobytom v našej obci vo výške 170,- €.
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

138,32,-

138,32,-

0,0,-

Obec Brezovica - CVČ
Mesto Lipany - CVČ

Na činnosť vlastného CVČ prijala obec v roku 2019 na žiakov dochádzajúcich do CVČ
príspevok vo výške 174,- € od obci Vyšný Slavkov. Príspevok bol použitý a zaúčtovaný
v plnej výške.
Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec Vyšný Slavkov

174,00

174,00

0,-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s VÚC.
9. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019.
b) schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie č. 20 /2020 zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 25. júna 2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a/ záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ prevod zostatku príjmových finančných operácií vo výške 10 % t.j. 3 480,32 eur
do rezervného fondu
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita,
Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
8. Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ požiadalo o úpravu rozpočtu na rok 2020:
VÝDAVKY Normatív
Položka

Kód zdroja
111

Schválený
€
432.475

Upravený
€
409.933

Prostriedky z roku 2019
Položka

Kód zdroja

Schválený
€

131J

0

Upravený
€
207

Projekt - pedagogický asistent
Položka

Kód zdroja
3AC1, 3AC2
72f

Schválený
€
7.099
410

Upravený
€
11.457
603

Sociálne znevýhodnené prostredie
Položka

Kód zdroja
111

Schválený
€
7.050

Upravený
€
6.150

Dopravné žiaci
Položka

Kód zdroja
111
131J

Z r. 2019

Schválený
€
784
0

Upravený
€
590
5

Príspevok pre 5 ročné deti
Položka

Kód zdroja
111

Schválený
€
3.201

Upravený
€
2.591

Materská škola
Položka

Kód zdroja
41

Schválený
€
52.272

Upravený
€
51.975

Školská jedáleň
Položka

Kód zdroja
41

Schválený
€
44.190

Upravený
€
44.190

Réžia ŠJ
Kód zdroja

Položka

Schválený

Upravený

€
6.000

72f

€
5.000

Úrad práce - školská jedáleň
Kód zdroja

Položka

Schválený

Upravený

€
11.952

1AC1, 1AC2

€
11.103

Lyžiarsky výcvik
Kód zdroja

Položka

Schválený

Upravený

€
1.650

111

€
1.650

PRÍJMY Školská jedáleň
Kód zdroja

Položka

Schválený

Upravený

€
Réžia š j
5.000
Úpsvar
FP z predch. rokov

€

72f

6.000

1AC1,1AC2
453

Projekt - Zvýšenie iluzívnosti vzdeláv.
Položka
Kód zdroja
3AC1, 3AC2

Projekt - Rozšírenie iluzívnosti vzdeláv.
Kód zdroja

Položka

3AC1, 3AC2

11.952
0

11.103
3.395

Schválený

Upravený

€
7.509

€
11.457

Schválený

Upravený

€
17.280

€
0

Uznesenie č. 21 /2020 zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 25. júna 2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

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

9. Rôzne
V bode rôzne poslanec Fedor upozornil na rozbité lavičky na hornom konci obce a navrhol ich
opravu. Ďalej upozornil na rýchlu premávku motorových vozidiel po miestnych komunikáciách
a navrhoval upevniť retardéry. Starosta obce ubezpečil, že lavičky budú v blízkej dobe

opravené. Na najbližšom zastupiteľstve sa budú zaoberať rýchlej premávke na miestnych
komunikáciách.
10. Schválené uznesenia
Uznesenie č. 16 /2020 zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 25. júna 2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program, ktorý bol na pozvánke 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nižný
Slavkov
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita,
Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 17 /2020 zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 25. júna 2020

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Informácie starostu obce

Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita,
Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 18 /2020 zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 25. júna 2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita,
Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 19 /2020 zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 25. júna 2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k predloženému návrhu záverečného účtu obce
Nižný Slavkov za rok 2019.
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita,
Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 20 /2020 zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 25. júna 2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a/ záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad

b/ prevod zostatku príjmových finančných operácií vo výške 10 % t.j. 3 480,32 eur
do rezervného fondu
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita,
Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 21 /2020 zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 25. júna 2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a/ úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita,
Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
11. Záver
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadanie ukončil.

V Nižnom Slavkove 25.06.2020

Zapísala :

Margita Marčišovská

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

Starosta obce:

Ing. Jozef Kamenický

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

Overovatelia zápisnice:

Dominik Fedor

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

Mikuláš Spodník

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

