Zápisnica z 3. zasadania
obecného zastupiteľstva konaného
dňa 7. mája 2020
PRÍTOMNÍ: Podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Informácie starostu obce
5. Schválenie financovania projektu pitná voda pre MRK
6. Majetkové pomery starostu obce a kontrolóra obce
7. Rôzne
8. Schválené 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 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: Lukáš Jurov, Matúš Tomaščák
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. Starosta obce doplnil program schôdze o ďalší bod programu majetkové
pomery starostu obce a kontrolóra obce.
Uznesenie č. 12/2020 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 7. mája 2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a/ Program, ktorý bol na pozvánke 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nižný
Slavkov
b/ Doplnený program 3. 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:
-

opatreniach v obci v súvislosti s koronavírusom

-

oznámení o prekážke v práci na strane zamestnávateľa v zmysle ustanovenia § 250b
ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

-

XIII. Medzinárodnom stretnutí Slavkovov, ktoré majú vo svojom názve ,,Slavkov“
v dňoch 26. – 28. 06. 2020 v Malom Slavkove. Stretnutie sa ruší kvôli koronavírusu.

-

zrušení kultúrno – spoločenských osláv sv. Anny

-

možnosti vykonať STK po domácky vyrobených traktorov, ktorá sa uskutoční
v Brezovici 16. mája

-

dokončení projektu Vykurovanie hasičskej zbrojnice, pošty a sociálnych zariadení
v areáli amfiteátra

-

priebehu prác balkóna v sále kultúrneho domu a detského ihriska v areáli amfiteátra

Uznesenie č. 13/2020 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 7. mája 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. Schválenie financovania projektu pitná voda pre MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného
programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 21. apríla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí
marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1.
V súvislosti s týmto projektom „Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Nižný
Slavkov“ obec ako Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom
obstarávaní) vypísalo výzvu na predmet zákazky výber poskytovateľa na zabezpečenie riadenia
projektu pre obec uvedenú vyššie v rozsahu:
- spracovanie a podanie žiadosti o NFP
- príprava podkladov a príloh k žiadosti o NFP
- doplnenie žiadosti po dožiadaní sprostredkovateľským orgánom
- zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie v zmysle výzvy
sprostredkovateľského orgánu
- zabezpečenie verejných obstarávaní
- sledovanie termínov všetkých činností predmetu zákazky

- implementácia projektu
- monitorovanie projektu po dobu udržateľnosti
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy realizované
v súlade s pravidlami stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF s výškou
spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa 5 % z celkových oprávnených nákladov.
Uznesenie č. 14/2020 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 7. mája 2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
 predloženie ŽoNFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom „Zlepšenie prístupu
k pitnej vode v prostredí MRK v obci Nižný Slavkov“ realizovaného v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom: OPLZ-PO6-SC6112020-1, pričom ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom obce
a s platným programom rozvoja obce;


zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu;



zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita,
Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
6. Majetkové pomery starostu obce a kontrolóra obce.

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. ukladá dotknutým verejným
funkcionárom povinnosť každoročne, vždy do 31. marca, predkladať osobitnej komisii
príslušného zastupiteľstva písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov za predchádzajúci rok. Starosta obce a hlavný kontrolór obce predložili v stanovenom
termíne písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2019.
Uznesenie č. 15/2020 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 7. mája 2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

písomné oznámenie starostu obce a hlavného kontrolóra obce ich funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov 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. Rôzne

V bode rôzne sa poslanec Jurov informoval, aká bude cena projektu pitná voda pre MRK.
Starosta iba predpokladal výšku nákladov cca 60 tisíc eur. Projekt sa iba rozbieha, obec vypísala
výzvu na predmet zákazky výber poskytovateľa na zabezpečenie riadenia projektu a následne

bude riešený technický projekt pitnej vody. Dôležité je, výška spoluúčasti obce 5%, ktorú dnes
poslanci schválili.
8 . Schválené uznesenia
Uznesenie č. 12/2020 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 7. mája 2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a/ Program, ktorý bol na pozvánke 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nižný
Slavkov
b/ Doplnený program 3. 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. 13/2020 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 7. mája 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. 14/2020 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 7. mája 2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
 predloženie ŽoNFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom „Zlepšenie prístupu
k pitnej vode v prostredí MRK v obci Nižný Slavkov“ realizovaného v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom: OPLZ-PO6-SC6112020-1, pričom ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom obce
a s platným programom rozvoja obce;


zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu;



zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Uznesenie č. 15/2020 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 7. mája 2020

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

písomné oznámenie starostu obce a hlavného kontrolóra obce ich funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov 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

9. Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným poslancom
zastupiteľstve.

za aktívnu účasť na obecnom

V Nižnom Slavkove 7.5.2020

Zapísala :

Margita Marčišovská

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

Starosta obce:

Ing. Jozef Kamenický

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

Overovatelia zápisnice:

Lukáš Jurov

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

Matúš Tomaščák

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

