Výročná správa Obce Nižný Slavkov
za rok 2014

1. Základné údaje obce
Obec Nižný Slavkov sa nachádza v zemepisnej šírke 49° 6' 9" a dĺžke 20° 51' 1.44",
v nadmorskej výške 520 metrov nad morom, v doline Slavkovského potoka, na rozhraní
Šarišskej vrchoviny, Bachurne, Braniska a Levočských vrchov a na spojnici medzi spišskou
Levočou (34 km) a šarišskými Lipanami (15 km). Všetky tieto prírodné celky, v ktorých sa
nachádza katastrálne územie Nižného Slavkova vytvárajú Podhôľno-magurskú oblasť, ktorá
zasa spadá do subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty.
Nižný Slavkov so svojou 2314 hektárovou rozlohou katastra sa zaraďuje na tretie miesto
v Sabinovskom okrese po obci Olejníkov (4446 ha) a okresnom meste Sabinov (2383
ha). Obec patrí do Sabinovského okresu, ktorý tvorí 43 obcí, z ktorých dve sú mestá: Sabinov
a Lipany. Počtom obyvateľstva patrí medzi menšie okresy Slovenska (57 820 – r.2011), avšak
hustotou zaľudnenia dosahuje celoslovenský priemer. V poslednom období bol zaznamenaný
demografický nárast, ktorý má v sebe tri zaujímavosti: vzrástol nielen podiel obyvateľov
v predproduktívnom veku, ale aj podiel rómskeho obyvateľstva. Stále má však malý podiel
vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov.

2. Demografické údaje


Počet obyvateľov: 841



Natalita: Narodilo sa 15 detí, z toho 9 dievčat a 6 chlapcov.



Mortalita: Zomrelo 7 občanov, z toho 5 žien a 2 muži.
Natalita prevažuje nad mortalitou.



Prihlásených na trvalý pobyt je spolu 19 osôb a odhlásených 10 osôb, čo
predstavuje prírastok obyvateľstva sťahovaním.



Počet uzatvorených manželstiev je 7.

3. Organizačná štruktúra obce
Názov účtovnej jednotky

Obec Nižný Slavkov

Sídlo účtovnej jednotky

Obecný úrad, Nižný Slavkov č. 102

Dátum založenia/zriadenia

01. 01. 1990

Spôsob založenia/zriadenia

Štát, zákonom č. 369/1990

IČO

00327514

DIČ

2020711627

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Samosprávna činnosť

Povinnosť zostavenia ročnej účtovnej závierky obce a konsolidovanej účtovnej závierky obce
za konsolidovaný celok – obec a dcérsku účtovnú jednotku RO ZŠ s MŠ Nižný Slavkov.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2014 – 841

Iné všeobecné údaje

RO ZŠ s MŠ počet žiakov - 158

Štatutárny orgán (meno a priezvisko)

Ing. Jozef Kamenický

Poslanci OcZ

7 členov

Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet riadiacich zamestnancov

8
1
Starosta, kontrolórka, 2-členný

Organizačné členenie účtovnej jednotky

administratívny aparát – účtovníčka
a referentka na úseku daní, riaditeľka centra
voľného času, 2 robotníci, upratovačka

Účtovná jednotka Obec Nižný Slavkov v súlade s § 1 zákona 360/1990 Z. z. v platnom
znení o obecnom zriadení je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

4. Výkon samosprávy
Obec pri výkone samosprávy v roku 2014 v súlade s § 4 rozhodovala vo veciach
miestnych

daní

a miestnych

poplatkov,

usmerňovala

ekonomickú

činnosť

v obci,

zabezpečovala výstavbu, údržbu a vykonávala správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, športových a ďalších obecných zariadení a kultúrnych
pamiatok. Zabezpečovala verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom, udržiavala čistotu v obci. Vykonávala správu a údržbu
verejnej zelene a verejného osvetlenia. Chránila životné prostredie, utvárala a zabezpečovala

zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce. Utvárala podmienky na
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, telesnú
kultúru a šport.
V rámci svojich finančných možností plnila úlohy na úseku sociálnej pomoci.
Vykonávala osvedčovanie listín a podpisov na listinách a viedla obecnú kroniku. Dodržiavala
schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, riadila koncepciu rozvoja
jednotlivých oblastí života obce, obstarávala a plnila úlohy na úseku rozvoja bývania
a spolupôsobila pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci a vykonávala vlastnú
investičnú činnosť obce.
 Zš s Mš Nižný Slavkov
Obec má v súlade s § 4 písm. k) zákona o obecnom zriadení založenú rozpočtovú
organizáciu 9 – triednu ZŠ s MŠ, ktorú financovala, riadila a kontrolovala. Škola zabezpečuje
v obci základné vzdelanie a predškolskú výchovu. Obec má zriadenú pri RO školskú jedáleň
a materskú školu. Obec je tiež zriaďovateľom Centra voľného času. Do školy dochádzajú žiaci
z Vyšného Slavkova. Nachádza sa tu aj športové ihrisko, ktoré sa využíva na športovú činnosť
žiakov ZŠ s MŠ, Centra voľného času a širokú verejnosť.
V súlade s § 5 obec plnila úlohy štátu prenesené na obec. Prenesené kompetencie boli
evidencia obyvateľstva, ochrana ovzdušia, ochrana pred povodňami. V prípade vyhlásenia
volieb zabezpečovala úlohy na tomto úseku.
 Obchodné služby
V obci Nižný Slavkov existuje široká sieť obchodných služieb so zabezpečením
širokého sortimentu potravinárskeho tovaru miestnymi podnikateľmi, predajňu mäsa
a mäsových výrobkov a miestne pohostinstvá. SHR – Strelcová

Jozefína, Rusnák Ján

a Tomaško Miroslav zabezpečujú agroslužby. V obci je prevádzka Kameň – Bašista na výrobu
dlažieb, obkladov a stavebné práce a gater na porez dreva vlastní Edita Spodníková.
 Doprava
Obec je napojená na autobusovú dopravu, ktorú spolu s VÚC a SAD v priebehu roka
monitoruje a koordinuje.
 Projekty
V obci je ukončená kanalizácia. Napojenosť domácností na kanalizáciu sa z roka na rok
zvyšuje. Cez projekt MOS sa zabezpečil výrub nežiaducich drevín v okolí korýt potokov
Slavkovianka a Čierny Močiar v celom jej toku cez obec. MOS tiež udržiavala verejné
priestranstvá a obecný cintorín kosením trávy a drobnými úpravami.

5. Významné udalosti
 800. výročie vzniku obce
V roku 2014 sa v obci uskutočnili oslavy 800. výročia vzniku obce, od prvej písomnej
zmienky z roku 1214. Pri tejto príležitosti bola vydaná kniha „Na začiatku bola cesta,“ ktorej
autorom je rodák a kňaz Mgr. Ľubomír Grega.
Počas osláv, ktoré sa konali v dňoch 25 -27. júla bol príjem finančných prostriedkov
10.000 € a výdaj 24.571,07 € (viď tab.).
Príjem – 800 výročie obce
Brantner Nova, s.r.o.

900

GMT projekt, spol. s.r.o.

1.000

Nadácia Pontis

3.000

AGROPRET – PULZ, a.s.

2.000

Brantner Nova, s.r.o.

100

Prešovský samosprávny kraj

1500

Ďalší dole menovaní sponzori

1500

Spolu

10.000

Výdaj – 800. Výročie obce
Glóbus – informačné tabule

1.200

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

1.300

Hanzel, s.r.o. - občerstvenie
Hanzel,s.r.o. - obedy
Tampex, a.s. - bannery
Hotel Kapitula - ubytovanie

800
1.600
600
1.250

Easy art s.r.o. – vystúpenie God´s

300

Cyklošport - bicykel

189

Ján Pavel - osvetlenie

600

Ján Pavel – rozvod el. energie

398,44

BLACHOTRAPEZ s.r.o. - plech

592,79

Tampex s.r.o. – reprezentačné predmety

1.410,16

LASER ART NOVA s.r.o. – kľúčenky,

860

odznaky
Nebeská muzika, o.z.

800

Tampex, s.r.o. - plakety

340,68

Tampex, s.r.o. - vlajky

330

Kniha na začiatku bola cesta

12.000

Spolu

24.571,07

 7. Medzinárodne stretnutie Slavkovov
V dňoch 29. -31 augusta sa v obci uskutočnilo v poradí siedme medzinárodne
stretnutie Slavkovov z rôznych kútov Slovenska, Poľska či Česka.
Medzi nimi: Horní Slavkov

Slavkov u Brna

Slawków

Vyšný Slavkov

Slavkovce

Slavkov pod Hostýnem

Slavkov (uh. Hradiště)

Slavkov (Opava)

6. Rozpočet obce a jeho plnenie
Obec v rámci schváleného rozpočtu zabezpečuje samosprávne funkcie, vývoz
a likvidáciu TKO – firmou Brantner Nova, spol. s. r. o.. V obci sa realizuje separovaný zber do
kontajnerov, bobrov a VKK. Obec v spolupráci so ZOHT zabezpečuje 2 x ročne likvidáciu
biologického odpadu (BRO) mobilným zariadením podľa potreby priamo v obci.
Obec prevádzkuje miestny rozhlas, zabezpečuje verejné osvetlenie v obci a správu
cintorína a domu smútku. Vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie
obyvateľstva – REGOB. Úspešná je činnosť obecného hasičského zboru a jeho reprezentácia
na rôznych súťažiach.
Samotné finančné hospodárenie obce sa realizovalo cez schválený rozpočet obce.
Rozpočet obce pre rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný a bol súčasťou trojročného rozpočtu
na roky 2014-2016.
Rozpočtovými opatreniami boli zakomponované nové príjmy – účelové transfery podľa
skutočnosti. Na základe rozpisových listov boli upravené bežné transfery na školstvo , dotácie

zo ŠR na zabezpečenie hmotnej núdze, dotácia na voľby. Takto upravená časť rozpočtu
ovplyvnila aj výdaje obce na samosprávu a transfer obce na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva.

I.

Plnenie príjmov za rok 2014
Príjmová časť rozpočtu na rok 2014 bola po úprave schválená na sumu 702 031,14 €

plnenie predstavuje 766 176,96 € v % 109,13.
 Príjmy obce v prehľade:
Bežné príjmy

Kapitálové

Finančné

príjmy

operácie

Spolu príjmy

Plán

691 031,14

0

11 000,00

702 031,14

Skutočnosť

755 176,96

0

11 000,00

766 176,96

Plnenie v %

109,28

0

100

109,13

Navýšenie plánovaných príjmov zaznamenala obec na úseku správnych poplatkov
a predaj tovarov, výrobkov a služieb.
Časť bežných príjmov tvoria účelové dotácie na financovanie školstva, preneseného
výkonu štátnej správy – evidencia obyvateľstva, ochrana ŽP a výdavky na aktivačnú činnosť,
dotácie na zabezpečenie volieb, terénnej sociálnej práce, hmotnej núdze. Financovanie
preneseného výkonu na úseku školstva, hmotnej núdze žiakov ZŠ s MŠ príspevok na stravu
a školské potreby z transferu ÚPSVaR sa realizovalo z poukázaných transferov v obci.
Kapitálové príjmy obec v roku 2014 nemala.
Finančné operácie v príjmoch predstavuje prevod prostriedkov z rezervného fondu vo
výške 11 0000 €

II.

Čerpanie výdavkov za rok 2014
Výdavková časť rozpočtu obce bola po úprave stanovená vo výške 692 531,14 €,

skutočné plnenie predstavuje 763 337,94 € v % 110,22.
 Výdaje obce v prehľade

Bežné výdavky

Kapitálové

Finančné

výdavky

operácie

Spolu výdavky

Plán

681 531,14

11 000,00

0

692 531,14

Skutočnosť

752 142,72

11 195,22

0

763 337,94

Plnenie v %

110,36

101,77

0

110,36

Výdavky obce boli rozpočtovým opatrením upravené na očakávanú skutočnosť v roku
2014. Bežné výdavky zabezpečovali činnosti samosprávy na mzdy, odvody, materiálové
náklady, služby a drobné opravy, cestovne , školenia , stravovanie, telekomunikačné poplatky,
poštovné a financovanie spoločného úradu v Lipanoch, splácanie úrokov z úveru, údržby
miestnych komunikácii a budovy. Služby občanom: likvidácia TKO, verejné osvetlenie,
prevádzka domu smútku, činnosť na úseku kultúry. Zabezpečil sa výkon prenesených
kompetencii (REGOB, ochrana životného prostredia, zabezpečenie volieb v priebehu roka
2014, strava pre deti v hmotnej núdzi, záchranné práce pri povodniach.
Kapitálové výdavky boli upravené na 11 000 €, pričom skutočnosť je11 195,22 € sú to
výdavky vynaložené na stavbu: Protipovodňové opatrenia na Slavkovskom potoku.
Zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce k 31.12.2014 predstavuje sumu
72 689,02 €. Stav pokladne a cenín je 811,50 €.
Pohľadávky obce sú nedoplatky na daniach a voči zamestnancom vo výške 743,31 €.
Výnosy obce predstavovali objem 556 285,37 €, náklady boli v objeme 544 974,04 €
rozdiel je 11 311,33 €.
Obstaranie majetku – DHM bolo zrealizované v objeme 837 564,63 € investičnou
činnosťou (021,022,023) zvýšením majetku. Odpisy boli v obci zrealizované vo výške
115 816,00 € a odpisy majetku školy boli za rok 2014 vo výške 74 880,00 €
Dlhodobý finančný majetok obce predstavujú akcie VVS, a. s. v objeme 146 334,71 €
V roku 2015 je prioritou obce zabezpečiť najnutnejšie opravy a zateplenie budovy
obecného úradu ako aj ostatného dlhodobého majetku v správe obce.

III.

Rozpočet ZŠ s MŠ Nižný Slavkov – rozpočtovej organizácie obce Nižný
Slavkov.

 Príjmy RO ZŠ s MŠ v prehľade:
Bežné príjmy
Plán

Kapitálové

Finančné

príjmy

operácie

Spolu príjmy

4 500

0

0

4 500

Skutočnosť

5 569,76

0

0

5 569,76

Plnenie v %

123,77

0

0

123,77

 Výdavky RO ZŠ s MŠ v prehľade:
Bežné výdavky

Kapitálové

Finančné

výdavky

operácie

Spolu výdavky

Plán

397 811,14

0

0

397 811,14

Skutočnosť

450 601,24

0

0

450 601,24

Plnenie v %

113,27

0

0

113,27

Výdavky ZŠ boli rozpočtované v sume 397 811,14 €, skutočné plnenie bolo 450 601,24
€. Tieto výdavky sú financované z vlastných príjmov (prenájmu, poplatkov, grantov, dotácií,
z normatívov na prenesené kompetencie (základné vzdelanie) a transferov na originálne
kompetencie (financovanie MŠ, ŠJ) z výnosu obce a pod. Škola nevyčerpala k 31.12.2014
prostriedky na prenesené kompetencie (dopravné žiakom vo výške 76,64 €, normatív ZŠ vo
výške 665 € ), ktoré bude čerpať v roku 2015. ZŠ mala v roku 2014 príjem z projektu, ktorý
nevyčerpala v sume 2 196,97 € a finančné prostriedky budú zúčtované v roku 2015.

V Nižnom Slavkove 03.06.2015
Spracovala: Ing. Anna Tomašková

