Zápisnica zo 6. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nižnom Slavkove
konaného dňa 22.9.2017
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. Úcta k starším
5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižný Slavkov č. 03 /2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb
6. Žiadosti občanov a 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 5 poslancov obecného zastupiteľstva
/ ospravedlnení Peter Rajčuľa a Pavol Kapitančík – pracovné povinnosti/, na základe čoho
vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné. Následne oboznámil
prítomných s programom 6. zasadnutia OZ. Program zasadnutia bol schválený bez
pripomienok.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil : Stanislav Hudý a Ján Popovič
Písaním zápisnice bola poverená : Beáta Kapitančíková
3. Informácie starostu obce
V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov o priebehu Jubilejného X.
medzinárodného stretnutia miest a obcí, ktoré majú vo svojom názve „ Slavkov“, ktoré sa
uskutočnilo v Slavkovciach v dňoch 8.9.2017 – 10.9.2017. Súčasťou stretnutia boli oslavy
715. výročia 1. písomnej zmienky o obci Slavkovce.
Bohatý program stretnutia bol už po príchode delegácií do Slavkoviec. Spoločný obed, po
ňom bola plavba loďou po Zemplínskej Šírave. Ďalej nasledovala prehliadka Vinianského
hradu, spojená s návštevou vínnej pivnice a večerou na hrade a spoločné posedenie v hoteli
Felícia. Na druhý deň v Slavkovciach bolo privítanie v Mindžakovej chiži, kde bola
prehliadka domu ľudových tradícií a remesiel, ochutnávka domáceho piva v pivnici. Potom

nasledovala prehliadka obce / metodistický, reformovaný gréckokatolícky kostol/. Po obede
bola prezentácia 9. stretnutia Slavkovov odovzdanie putovnej kroniky a zahájenie osláv 715.
výročia 1. písomnej zmienky o obci Slavkovce v Mindžakovej chiži. Počas osláv sa Slavkovy
prezentovali ochutnávkou vlastných špecialít pre účastníkov osláv vo svojich stánkoch
spojený s kultúrnym program osláv. V nedeľu o desiatej hodine bola slávnostná svätá omša v
reformovanom kostole v Slavkovciach a po obede ukončenie stretnutia a návrat domov.
V ďalšej časti starosta informoval, že SIEA schválila významnejšie zmeny projektu (kód
projektu 310041A671) zmena týkajúca sa harmonogramu realizácie aktivít projektu:
schválená navrhovaná doba realizácie hlavných aktivít : 03/2017-02/2019 (24 mesiacov)
podporných aktivít: 05/2017 – 02/2019 a zmena sa bude týkať aj rozpočtu. Uvedená zmena
má vplyv na Zmluvu o NFP a jej prílohy. Bude zapracovaná do dodatku č. 1.
Starosta v ďalšom bode informoval poslancov OcZ o schválení žiadosti o NFP na Miestne
občianske poriadkové služby v obci Nižný Slavkov vo výške 71 823,84 eur.

UZNESENIE č. 33 /2017
zo 6. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 22.9.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove berie na vedomie
Informácie starostu obce o:
- priebehu Jubilejného X. medzinárodného stretnutia miest a obcí, ktoré majú vo
svojom názve „ Slavkov“
- zmene projektu (kód projektu 310041A671) zmena týkajúca sa harmonogramu
realizácie aktivít projektu
- schválenie žiadosti o NFP na Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný
Slavkov
4. Úcta k starším
„Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október je Mesiacom úcty k starším
preto, aby sme si uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku“ uviedol na
úvod starosta obce. Mesiac október bol až v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením
Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším. V obci ani samospráva nezabúda
na našich seniorov. Poslanci rozhodli, že pre dôchodcov (veková hranica: 84 žien od 58 rokov
a 42 mužov od 62 rokov, spolu 126 starších ) bude 21. októbra od 15. 00 hod v sále KD. Pre
starších je pripravený kultúrny program /dychová hudba/ s malým občerstvením/ víno, káva
a koláč/ vrátane pripravených darčekov/ hrnčeky Nižný Slavkov a magnetky/ vo výške
schváleného rozpočtu na rok 2017 vo výške cca 1 300,00 eur. Všetkým tým, ktorí sa nebudú
môcť podujatia zúčastniť budú darčeky doručené domov.
UZNESENIE č. 34 /2017
zo 6. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 22.9.2017
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľu j e:
- vekovú hranicu pre dôchodcov na spoločenskom stretnutí „úcty k starším“ ženy od 58
rokov a muži od 62 rokov

-

kultúrny program /dychová hudba/ s malým občerstvením/ víno, káva a koláč/ vrátane
pripravených darčekov/ hrnčeky Nižný Slavkov a magnetky/ vo výške schváleného
rozpočtu na rok 2017, ktorý je 1 300,00 eur

Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov/ Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižný Slavkov č. 03 /2017 o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb
Starosta predložil poslancom návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb,
ktorého účelom je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom (ďalej v texte len „právnickým a fyzickým osobám") uplatňovať výkon svojich
práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k Obci Nižný Slavkov elektronicky, ako aj
vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie obce
Nižný Slavkov voči právnickými a fyzickými osobami v rozsahu právomoci obce
Nižný Slavkov podľa osobitných predpisov.
Poslanci VZN č.03/2017 prijali.

UZNESENIE č. 35 /2017
zo 6. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 22.9.2017
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľu j e:
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižný Slavkov č. 03 /2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov/ Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
6. Žiadosti
Riaditeľ ZŠ s MŠ požiadal obec o finančnú podporu vo výške 6 400,00 eur na kalendárny rok
2017. Financie sú na prevádzku materskej škôlky pre rómske deti vo výške 5 600,00 eur
a navýšenie miezd o 6%, t. j. 1 600,00 eur mesačne. Dôvodom je fakt, že najväčšie výchovnovzdelávacie problémy majú rómske deti v prvých rokoch školskej dochádzky. Starosta
uviedol, že materská škola má vytvoriť také prostredie, aby v plnom rozsahu naplnila ciele
výchovy a vzdelávania a tým pomohla deťom a ich rodinám pri štarte k lepším možnostiam.
Škôlka je prostredím, kde sa dieťa zoznamuje so spoločnosťou a fungovaním v nej. Pre
rómske deti z chudobných pomerov je to niekoľko násobne ťažšie, keďže od malička žijú v
izolácii, za ktorú ani náhodou nemôžu. Preto je veľmi dôležité, aby rómske deti začali svoju
cestu vzdelania v škôlke, v prostredí v ktorom budú mať dostatok pochopenia a podpory.
Starosta ďalej poznamenal, že hlavnou úlohou bude zapojiť do procesu aj rodičov rómskych
detí tým, že budú musieť nielen finančne prispievať na stravu a poplatok v škôlke, ale aj svoje
deti slušne obliecť, zabezpečiť väčšiu hygienu a dopraviť detí do škôlky. Navýšenie miezd
o 6% predpokladá sumu 800,00 eur do konca kalendárneho roku.

UZNESENIE č. 36/2017
zo 6. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 22.9.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
- finančnú dotáciu na prevádzku triedy materskej škôlky pre rómske deti na rok 2017 vo
výške 5 600,00 eur
- financie na navýšenie miezd vo výške 800,00 eur
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
7. Rôzne
8. Schválené uznesenia zo 6. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 22.9.2017
UZNESENIE č. 33 /2017
zo 6. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 22.9.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove berie na vedomie
Informácie starostu obce o:
- priebehu Jubilejného X. medzinárodného stretnutia miest a obcí, ktoré majú vo
svojom názve „ Slavkov“
- zmene projektu (kód projektu 310041A671) zmena týkajúca sa harmonogramu
realizácie aktivít projektu
- schválenie žiadosti o NFP na Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný
Slavkov
UZNESENIE č. 34 /2017
zo 6. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 22.9.2017
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľu j e:
- vekovú hranicu pre dôchodcov na spoločenskom stretnutí „úcty k starším“ ženy od 58
rokov a muži od 62 rokov
- kultúrny program /dychová hudba/ s malým občerstvením/ víno, káva a koláč/ vrátane
pripravených darčekov/ hrnčeky Nižný Slavkov a magnetky/ vo výške schváleného
rozpočtu na rok 2017, ktorý je 1 300,00 eur
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov/ Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov

UZNESENIE č. 35 /2017
zo 6. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 22.9.2017
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľu j e:
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižný Slavkov č. 03 /2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov/ Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
UZNESENIE č. 36/2017
zo 6. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 22.9.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
- finančnú dotáciu na prevádzku triedy materskej škôlky pre rómske deti na rok 2017 vo
výške 5 600,00 eur
- financie na navýšenie miezd vo výške 800,00 eur
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov / Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Popovič Ján, Strelcová Zdenka/
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
9. 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: Stanislav Hudý

Ján Popovič

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

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

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

Príloha:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižný Slavkov č. 03 /2017
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Slavkov, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,
zákona č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení
neskorších právnych predpisov, a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších právnych predpisov, uznieslo sa dňa 22.09.2017 na
tomto všeobecne záväznom nariadení č.03/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb (ďalej len „VZN“) :

§1 Predmet úpravy
1. Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom (ďalej v texte len „právnickým a fyzickým osobám")
uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k Obci Nižný
Slavkov elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky
a elektronickej
komunikácie
obce
Nižný
Slavkov
voči
právnickými
a fyzickými osobami v rozsahu právomoci obce Nižný Slavkov podľa osobitných
predpisov.
2. Elektronické služby zabezpečuje Obec Nižný Slavkov prostredníctvom
špecializovaného portálu na webovom sídle https://www.dcom.sk, ako aj
ústredného portálu verejnej správy, prístupného na webovom sídle
https://www.slovensko.sk.
3. Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré obec Nižný Slavkov poskytuje,
ako aj ich popis a návod na ich používanie sú uvedené na portáloch uvedených v
bode 2.

§2 Osobitné ustanovenia
1. Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná miera autorizácie
a autentifikácie podľa zákona o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických
službách nie je uvedené inak.
2. Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch Obce Nižný
Slavkov vyžaduje písomná forma komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj
elektronická komunikácia podľa osobitného predpisu (napríklad § 17 a nasl. zákona o
eGovernmente).

§3 Záverečné ustanovenia
1.
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné
zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove svojim uznesením č. 35 / 2017 dňa 22.09.2017
2.
VZN č. 03 /2017 bolo vyvesené dňa 25.09.2017 na úradnej tabuli obce a
nadobúda účinnosť dňa 09.10.2017

V obci Nižný Slavkov, dňa 09.10.2017

