Zápisnica z 2. zasadania
obecného zastupiteľstva konaného
dňa 1. februára 2019
PRÍTOMNÍ: Podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia starostu obce
4. Schválenie VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v škole a školských zariadeniach
5. Rozpočtové opatrenia obce
6. Úprava rozpočtu školy
7. Žiadosti na schválenie
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 6 poslancov obecného zastupiteľstva
/ Lukáš Jurov ospravedlnený/ na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za
uznášania schopné.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Písaním zápisnice bola poverená : Margita Marčišovská
Overovateľmi zápisnice: Pavol Kapitančík, Ing. Mikuláš Spodník
3. Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o:
-

Rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o pridelení dotácie obci
cez operačný program Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2. Ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám na projekt Skvalitnenie procesov
vzdelávania v Základnej škole s materskou školou Nižný Slavkov. Aktivitami projektu
bude zlepšenie technického vybavenia školských knižníc, prepojenie teoretického a
praktického vzdelávania na základných školách s potrebami trhu práce a tým zlepšenie
umiestnenia mladých ľudí na trhu práce a vytvorenie podmienok na celoživotné
vzdelávanie.

-

Výzve splnomocnenca úradu vlády SR na šport, kde obec sa zapojí projektom Detské
ihrisko - súčasť oddychovej zóny v areáli amfiteátra Nižný Slavkov. Cieľom projektu

je vybudovať detské ihrisko na území obce a tým rozšíriť a doplniť voľnočasové
zariadenia občianskej vybavenosti pre obyvateľov obce. Projektom chceme vytvoriť
podmienky pre rozvoj pohybových aktivít detí všetkých kategórií.
-

Prezidentských voľbách na Slovensku. Obec zabezpečí tak ako je to zvykom volebnú
miestnosť a všetky požadované dokumenty k voľbám vrátane zapisovateľky.
Stretnutie volebnej komisie sa uskutoční do 12.02.2019, ak nebude spĺňať zákonom
stanovený počet členov starosta obce komisiu doplní.
Uznesenie č. 19/2019 z 2. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 1. februára 2019

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Informácie starostu obce
Hlasovanie: ZA: 6 / Dominik Fedor, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa , Mikuláš
Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

4. Schválenie VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v škole a školských zariadeniach
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva bolo zverejnené pred schválením
obecným zastupiteľstvom dňa 17.01.2019 na obecnej tabuli a web stránke obce v návrhu:
Obec Nižný Slavkov podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 20 ods. 3, § 28 ods. 5 až 7, § 114 ods. 6, 7, § 116 ods. 6, 7, § 140 ods. 10
až 12, zákona č. 245/2008 Z. z.. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 2 zákona č. 601/2003/ Z. z.
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva toto vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN).
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Obec Nižný Slavkov je zriaďovateľom:
a) Základnej školy s materskou školou v Nižnom Slavkove,
b) Centra voľného času pri Základnej škole s materskou školou v Nižnom Slavkove,
c) Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou v Nižnom Slavkove.
2. Toto VZN určuje:
a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
b) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra
voľného času,
c) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
Článok II.
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa
a) na celodennú dochádzku sumou 6,00 €,
b) na poldennú dochádzku sumou

3,00 €,

c) v čase letných prázdnin

20,00 €.

2. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ktoré:
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupcovi pre MŠ doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu .
3. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa príspevok neuhrádza za dieťa
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných
dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.
Článok III.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného
času
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva
zákonný zástupca žiada mesačne sumou 2,00 €.
2. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci. Po predchádzajúcej konzultácii s platiteľom, môže škola vyberať príspevky
súhrne za viac mesiacov v príslušnom školskom roku.
3. Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí podľa odseku 1, ak
zákonný zástupca žiada o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu.
Článok IV.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni
1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku
príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiada na nákup potravín podľa
vekových kategórii stravníkov v školskej jedálni takto:
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v súlade s 3. finančným pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Zamestnanci Základnej školy s materskou
školou Nižný Slavkov, zamestnanci školskej jedálne a iné fyzické osoby majú výšku
príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným
pásmom vydaným MŠVVaŠ SR:

MŠ denné

Desiata

Stravníci od 2 – 6
rokov

0,28 €

Základná škola

Desiata

Stravníci od 6 – 11
rokov

Základná škola

Stravníci
od 15 – 18/19 rok.

0,68 €

Obed

Olovrant
0,23 €

Olovrant

Spolu
1,19 €

Spolu

1,01 €

Desiata

Stravníci od 11 – 15
rokov

Ostatní stravníci

Obed

Obed

Obed
1,19 €

1,19 €

Úhrada
1,01 €

Olovrant

Spolu

1,09 €

Desiata

Úhrada

Úhrada
1,09 €

Olovrant

Spolu

Úhrada
1,19 €

2. Stravné sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
v hmotnej núdzi, alebo ktorého príjem je najviac vo výške životného minima uhrádza
príspevok za jedno jedlo v zmysle § 4 ods. 11 Zákona č. 544/2010 o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, do10.
dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
4. Stravné u ostatných a cudzích stravníkov sa uhrádza do 10. dňa v príslušnom
kalendárnom mesiaci.
Článok V.
Určenie výšky príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni
a podmienky úhrady za stravovanie
1. Zriaďovateľ' v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku
príspevku úhradu na režijných nákladov na výrobu a vydaj jedál nápojov školskej
jedálni takto:
a) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na režijné náklady školskej jedálne stravníka
0,14 € na jedno odobrané hlavné jedlo.
b) Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúce materskú školu prispieva na režijné náklady
školskej jedálne 0,10 € na každé hlavné jedlo a 0,02 € na každé doplnkové jedlo.
c) Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov obce, materskej školy,
základnej školy, školskej jedálne a pre ostatných cudzích zamestnancov a stravníkov

sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov na jedno hlavné vydané jedlo – obed
v školskej jedálni vo výške 1,61 €.
2. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení, alebo odpustení príspevku ak
zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
3. Zriaďovateľ školskej jedálne nemôže znížiť alebo odpustiť príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov na režijné výdavky, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje
dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Úhrada nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na úhradu
režijných nákladov sa vykonáva mesačne vopred bezhotovostným platobným stykom,
príp. poštovou poukážkou.
Článok VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove
uznieslo na svojom zasadnutí dňa 01.02.2019, uznesením č. 20/2019.
2. Návrh VZN č. 1/2019 bol na verejné pripomienkovanie vyvesený dňa 17.01.2019
a zvesený dňa 31.01.2019 a nadobúda účinnosť dňa 18.02.2019.
3. Dňom účinnosti VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nižný Slavkov, stráca
účinnosť VZN č. 2/2017 schválené 16.12.2016 a jeho dodatky.
Uznesenie č. 20/2019 z 2. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 1. februára 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských
zariadeniach
Hlasovanie: ZA: 6 / Dominik Fedor, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa , Mikuláš
Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
5. Rozpočtové opatrenia obce

V súlade s § 14 ods.2 písmeno a/ až c/ a ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec a vyšší územný
celok môžu vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 2 písm. d) do 31. augusta
príslušného rozpočtového roka. Obec a vyšší územný celok môžu po tomto termíne vykonávať
v priebehu rozpočtového roka len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu
obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku, s výnimkou zmien rozpočtu z dôvodu potreby
úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho
územného celku, výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou
mimoriadnou okolnosťou alebo výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov
Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska
územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o
poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi. V súlade so
zákonom obec pripravila rozpočtové opatrenie 4/2018 zo dňa 01.02.2019 / viď príloha/.

Uznesenie č. 21/2019 z 2. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 1. februára 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
rozpočtové opatrenie č. 4/2018 zo dňa 01.02.2019 na zmenu rozpočtu obce
Hlasovanie: ZA: 6 / Dominik Fedor, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
6. Úprava rozpočtu školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Nižnom Slavkove požiadalo OcZ o konečnú úpravu rozpočtu na rok
2018.

Príjmy:
Položka

Kód zdroja

Schválený
€

Z vratiek
Z RZ ZP
Zo štátneho rozpočtu
Z réžie šj
Za stravné
Z predchádzajúcich rokov

131H
131H
1AC1,1AC2,3AC1,3AC2
72f
72f
72f

0
0
9.410
4.500
14.500
0

Upravený
€
206
37
17.839
5.008
15.680
47

Výdavky:
Normatív
Položka

Prostriedky z roku 2017

Kód zdroja

Schválený

111
131H

€
328.312
0

Kód zdroja

Schválený

Upravený
€
360.554
2.120

Úrad práce
Položka

1AC1, 1AC2

€
9.410

Upravený
€
7.528

Sociálne znevýhodnené prostredie
Položka

Kód zdroja

Schválený
€
4.162

111

Upravený
€
5.750

Prostriedky z min. rokov
Položka
Z roč. zúčt. ZP, vratiek

Kód zdroja
131H

Schválený
€
0

Upravený
€
243

Dopravné žiaci
Položka

Kód zdroja
111
131H

Prostriedky z roku 2017

Schválený

Upravený

€
968

€
744
0

29

Príspevok pre 5 ročné deti
Položka

Kód zdroja

Schválený
€
1.361

111

Upravený
€
2.706

Materská škola
Položka

Kód zdroja
41

Schválený
€
41.850

Upravený
€
41.850

Školská jedáleň
Položka

Kód zdroja

Schválený
€
28.050

41

Upravený
€
28.050

Réžia ŠJ
Položka

Kód zdroja
41

Schválený
€
4.500

Upravený
€
4.405

Prvouka
Kód zdroja

Položka

Schválený

Upravený

€
0

111

€
43

Asistent učiteľa
Kód zdroja

Položka

Schválený

Upravený

€
0

111

€
3.360

Pedagogický asistent
Kód zdroja

Položka

Schválený

Upravený

€
111, 72f

0

€
10.914

Uznesenie č. 22 /2019 z 2. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 1.februára 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Záverečnú úpravu rozpočtu základnej školy s materskou školou v plnom rozsahu tak, ako
predložil predkladateľ.
Hlasovanie: ZA: 6 / Dominik Fedor, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa , Mikuláš
Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

7. Žiadosti na schválenie
V zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) ORION TIP,
s.r.o. Drevárska 455/5, 058 01 Poprad požiadala obec o vydanie súhlasu s umiestnením
stávkovej kancelárie.
Pre vydanie súhlasu s umiestnením stávkovej kancelárie (§ 21 ods. 3 písm. d), spoločnosť
doručila písomnú žiadosť s uvedením presnej adresy miesta, v ktorom bude umiestnená a
prevádzkovaná hazardná hra: Music pub, Nižný Slavkov 81, 082 75 Nižný Slavkov.
Uznesenie č. 23 /2019 z 2. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 1.februára 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

vydanie súhlasu s umiestnením stávkovej kancelárie podľa § 21 ods. 3 písm. d), pre ORION
TIP, s.r.o. Drevárska 455/5, 058 01 Poprad na adrese Music pub, Nižný Slavkov 81, 082 75
Nižný Slavkov.

Hlasovanie: ZA: 6 / Dominik Fedor, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa , Mikuláš
Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

8. Schválené uznesenia
Uznesenie č. 19/2019 z 2. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 1. februára 2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Informácie starostu obce
Hlasovanie: ZA: 6 / Dominik Fedor, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa , Mikuláš
Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 20/2019 z 2. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 1. februára 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských
zariadeniach
Hlasovanie: ZA: 6 / Dominik Fedor, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa , Mikuláš
Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 21/2019 z 2. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 1. februára 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
rozpočtové opatrenie č. 4/2018 zo dňa 01.02.2019 na zmenu rozpočtu obce
Hlasovanie: ZA: 6 / Dominik Fedor, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 22 /2019 z 2. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 1.februára 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Záverečnú úpravu rozpočtu základnej školy s materskou školou v plnom rozsahu tak, ako
predložil predkladateľ.
Hlasovanie: ZA: 6 / Dominik Fedor, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa , Mikuláš
Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 23 /2019 z 2. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 1.februára 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

vydanie súhlasu s umiestnením stávkovej kancelárie podľa § 21 ods. 3 písm. d), pre ORION
TIP, s.r.o. Drevárska 455/5, 058 01 Poprad na adrese Music pub, Nižný Slavkov 81, 082 75
Nižný Slavkov.
Hlasovanie: ZA: 6 / Dominik Fedor, 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 1.2.2019

Zapísala :

Margita Marčišovská

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

Starosta obce:

Ing. Jozef Kamenický

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

Overovatelia zápisnice:

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

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

