Zápisnica z 3. zasadania
obecného zastupiteľstva konaného
dňa 28.marca 2019
PRÍTOMNÍ: Podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oboznámenie s programom – doplnenie o bod 5 a 6
4. Informácia starostu obce
5. Poverenie zástupcu starostu obce – určenie kompetencií
6. Správa zo zasadania komisie na ochranu verejného záujmu
7. Zásady pre tvorbu SF a jeho použitie
8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu v užívaní obce
9. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nižný Slavkov
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
11. Žiadosť o finančný príspevok pre klientov v seniorských centrách
12. Rôzne
13. Schválené uznesenia
14. 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.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Písaním zápisnice bola poverená : Margita Marčišovská
Overovateľmi zápisnice: Peter Rajčuľa, Lukáš Jurov
3. Oboznámenie s programom – zmena programu
Po schválení pôvodného programu, ktorý poslanci obdŕžali pred začatím rokovania bol
program doplnený nasledovne:
-

starosta obce doplnil bod programu o poverenie zástupcu starostu obce – určenie
kompetencií

-

poslankyňa Margita Marčišovská doplnila bod programu o správu zo zasadania
komisie na ochranu verejného záujmu

Uznesenie č. 24/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
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 o schválení NFP číslo podopatrenia: 7.4 Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, Oblasť
zamerania:
6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach, Názov projektu:
Základná škola Nižný Slavkov – Multifunkčné ihrisko vo výške 62 151,68 Eur, na projektovú
dokumentáciu a stavebný dozor 3 048,00 Eur.
V ďalšom bode starosta informoval o stretnutí Slavkovov, ktoré sa uskutoční v dňoch 12. 14. 7. 2019.Stretnutia sa zúčastní delegácia obce zastúpená starostom obce a poslancami
samosprávy.
S pripravovanými oslavami sv. Anny starosta informoval o programe a sprievodných akciách.
V programe vystúpia Ander z Košíc, Traja z raja, Slavkovianka, škola tanca MF Keľemešske
furmani, Veteráni, moderátorka Katka Birková z „Kapury“ a ďalší.

Uznesenie č. 25/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
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. Poverenie zástupcu starostu obce – určenie kompetencií
Ing. Jozef Kamenický, starosta obce Nižný Slavkov v zmysle § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oficiálne poveril Petra Rajčuľu, poslanca
obecného zastupiteľstva výkonom kompetencií zástupcu starostu obce Nižný Slavkov.
Zástupca starostu zastupuje starostu v oblastiach, ktoré v súlade s § 13b, ods.3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Počas neprítomnosti alebo
nespôsobilosti starostu obce na výkon funkcie rozhoduje zástupca starostu aj vo veciach, na
ktoré bolo starostom obce vydané osobitné splnomocnenie a to aj nad rámec činností uvedených
ustanovení, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou. Neprítomnosťou starostu
obce sa rozumie plánovaná, resp. neplánovaná dovolenka, služobná cesta a zahraničná služobná
cesta. V prípade nespôsobilosti starostu na výkon funkcie sa zástupca starostu ujíma
zastupovania starostu od momentu, kedy sa o nespôsobilosti starostu vykonávať svoju funkciu
dozvedel. Za nespôsobilosť vykonávať funkciu starostu sa považuje najmä choroba, úraz alebo
iné okolnosti, ktoré znemožňujú starostovi vykonávať jeho funkciu. Zastupovanie starostu sa
končí dňom, kedy starosta opäť začne preukázateľne vykonávať svoju funkciu. V prípade
zániku mandátu starostu obce v zmysle § 13a, ods. 1, písm. c) až i) zákona č. 369/1990 Zb. o

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonáva mandát starostu obce jeho zástupca
v plnom rozsahu až do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce.
Uznesenie č. 26/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Poverenie zástupcu starostu obce – určenie kompetencií
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter
Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

6. Správa zo zasadania komisie na ochranu verejného záujmu
Poslankyňa Margita Marčišovská podala správu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného
záujmu:
1.Voľba predsedu komisie
V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov, ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 2004 vyplynula pre mestá a obce
konkrétna úloha zriadiť komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
obce a vymedzenie jej úloh. Podľa čl. 7 ods. 5 a) a b) ústavného zákona dotknutí funkcionári
obce (starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva) predkladajú písomne oznámenia
osobitnej komisii obecného zastupiteľstva - Komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov obce.
Predsedom komisie bola zvolená: Margita Marčišovská
2. Oznámenie o splnení podmienok nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára
s výkonom iných funkcií , zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 odst. 1 a 2 zákona
č. 357/2004 Z.z.
3. Kontrola oznámenia majetkových pomerov starostu obce.
4. Kontrola oznámenia majetkových pomerov hlavného kontrolóra obce.
5. Kontrola oznámenia majetkových pomerov riaditeľa Základnej školy s materskou školou.
K bodu 2:
Členovia komisie sa oboznámili s oznámením starostu obce Nižný Slavkov Ing. Jozefa
Kamenického o splnení podmienok nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára
s výkonom iných funkcií , zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 odst. 1 a 2 zákona č. 357/2004
Z.z.
K bodu 3:
Komisia skontrolovala oznámenie majetkových pomerov starostu obce Nižný Slavkov Ing.
Jozefa Kamenického a Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2018 a
konštatuje, že je v súlade so zákonom. Členovia komisie nemali žiadne výhrady k predloženým
dokladom.
K bodu 4:
Členovia komisie sa oboznámili s oznámením hlavného kontrolóra obce Nižný Slavkov
Ing. Stanislava Turáka o splnení podmienok nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom iných funkcií , zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 odst. 1 a 2 zákona
č. 357/2004 Z.z. Komisia skontrolovala oznámenie majetkových pomerov hlavného kontrolóra
obce Nižný Slavkov Ing. Stanislava Turáka a Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických
osôb za rok 2018 a konštatuje, že je v súlade so zákonom. Členovia komisie nemali žiadne
výhrady k predloženým dokladom.

K bodu 5:
Členovia komisie sa oboznámili s oznámením riaditeľa Základnej školy s materskou školou
Ing. Marcela Spodníka o splnení podmienok nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom iných funkcií , zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 odst. 1 a 2 zákona
č. 357/2004 Z.z. Komisia skontrolovala oznámenie majetkových pomerov riaditeľa Základnej
školy s materskou školou Ing. Marcela Spodníka a Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických
osôb za rok 2018 a konštatuje, že je v súlade so zákonom. Členovia komisie nemali žiadne
výhrady k predloženým dokladom
Uznesenie č. 27/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

-

správu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu

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

7. Zásady pre tvorbu sociálneho fondu a jeho použitie
1. Obec Nižný Slavkov ďalej len zamestnávateľ / tvorí sociálny fond v rozsahu a za
podmienok ustanovených zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení a
zákonom č. 253/1994 Z. z. v znení zákona č. 377/2015 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
2. Tieto zásady upravujú tvorbu a použitie sociálneho fondu zamestnávateľa a uplatňujú sa vo
vzťahu ku všetkým zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme a v pracovnoprávnom pomere a vzťahu k starostovi obce.
3. Zamestnávateľom zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, v pracovnoprávnom pomere a výkonu funkcie starostu obce sa na účely tohto predpisu rozumie Obec
Nižný Slavkov.
4. Za zamestnancov sa na účely tohto predpisu považujú fyzické osoby, ktoré vykonávajú
práce vo verejnom záujme– zákon č. 552/2003 Z.z. v platnom znení, práce v pracovnoprávnom pomere a starosta obce, ktorých zamestnávateľom je pre účely týchto zásad Obec
Nižný Slavkov.
5. Sociálny fond je fond, ktorý vytvára zamestnávateľ na realizáciu sociálnej politiky v oblasti
starostlivosti o svojich zamestnancov v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o
sociálnom fonde.
6. O tvorbe a použití v súlade s platnou legislatívou rozhoduje zamestnávateľ po
predchádzajúcom prerokovaní na obecnom zastupiteľstve a dohode so zástupcami
zamestnancov.
Tvorba sociálneho fondu
1. Obec Nižný Slavkov v súlade s § 3, ods.1, písm. a zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom
fonde odvádza mesačné na osobitný účet – č. úctu 1173661653/0200 - povinný prídel vo
výške 1% základu uvedeného v § 3, ods.1, písm. a, zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom
fonde a ďalší prídel vo výške 0,25% základu uvedeného v § 3, ods.1, písm. b, zákona
č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde.
2. Týmto základom je súhrn hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za
príslušný kalendárny mesiac. Sociálny fond sa tvorí v deň prevodu povinného prídelu
a ďalšieho prídelu zamestnávateľa na osobitný účet, najneskôr v deň výplatného termínu.

3. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do
31. januára nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho
roka.
Rozhodovanie o použití sociálneho fondu
1. O použití prostriedkov sociálneho fondu v súlade s týmito zásadami rozhoduje
zamestnávateľ po prerokovaní na obecnom zastupiteľstve a dohode so zástupcami
zamestnancov do výšky vytvorených zdrojov a konkrétneho rozpočtu.
Použitie sociálneho fondu
1.
2.
3.
4.
5.

Použitie prostriedkov sociálneho fondu na zabezpečenie príspevku na stravovanie.
Na regeneráciu pracovnej sily počas kalendárneho roka.
Použitie prostriedkov sociálneho fondu pri životných a pracovných jubileách.
Príspevok k MDŽ pre zamestnankyne obce.
Príspevok novonarodených detí pre zamestnankyne obce.
Ďalšia realizácia sociálnej politiky obecného úradu.

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorý sa nezavinene dostal do sociálnej
a finančnej tiesne sociálnu výpomoc v mimoriadne závažných prípadoch, ktorými sa
rozumie najmä:
- úmrtie manžela, manželky, dieťaťa zamestnanca
- živelná katastrofa,
- dlhodobá PN / trvanie viac ako 6 mesiacov/
Sociálna výpomoc sa zamestnancovi poskytne na základe písomnej žiadosti, v ktorej
zamestnanec uvedie dôvody sociálnej tiesne, pri živelnej katastrofe žiadosť s prílohami:
- potvrdenie poisťovne resp. iného orgánu o vzniknutej škode
- fotokópiu listu vlastníctva alebo iný doklad potvrdzujúci vzťah k poškodenej veci.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Čerpanie a rozdelenie sociálneho fondu bude zamestnávateľ priebežne sledovať a viesť
a tom podrobnú evidenciu.
Tieto zásady môže zamestnávateľ v prípade potreby meniť aj v priebehu roka, pričom
pri zmene zásad sa postupuje rovnakým spôsobom, ako pri schvaľovaní. Každá zmena
sa uskutoční po schválení v obecnom zastupiteľstve.
Platnosť týchto zásad môže byť predlžovaná aj na ďalšie roky bez dodatku alebo
s aktualizovaným dodatkom uznesením obecného zastupiteľstva.
Finančné prostriedky sociálneho fondu nevyčerpané do 31.12. príslušného roka sa
prenášajú do nasledujúceho roka.
Na každý ďalší rok sa tvorí nový rozpočet sociálneho fondu.
Tieto Zásady boli schválené na Obecnom zastupiteľstve v Nižnom Slavkove dňa
28.03.2019
Podľa týchto „Zásad“ sa postupuje od 1. apríla 2019, týmto dňom strácajú účinnosť
zásady, podľa ktorých sa postupovalo od 1. januára 2015.

Uznesenie č. 28/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- zásady pre tvorbu sociálneho fondu a jeho použitie
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter
Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

8.Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu
v užívaní obce
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove na základe § 11 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 zákona
č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prerokovalo Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nižný Slavkov s majetkom štátu v užívaní
obce / viď príloha/ nasledovne:
Obec Nižný Slavkov (ďalej len „obec“) je územný samosprávny a správny celok
Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených
zákonmi a podľa týchto zásad samostatne hospodári s vlastným majetkom a s
vlastnými príjmami. Tieto zásady sa vzťahujú na majetok, ktorý je vo vlastníctve obce,
a aj na majetok, ktorý je v spoluvlastníctve obce a iného subjektu a upravujú najmä:
obsahové vymedzenie majetku obce, vymedzenie kompetencií starostu obce a obecného
zastupiteľstva pri hospodárení s majetkom obce, nadobúdanie a prevody vlastníctva obce,
nájom majetku obce, výpožičku majetku obce, správu majetku obce (práva a povinnosti
rozpočtovej organizácii obce pri správe majetku obce, postup prenechávania majetku do
správy, podmienky odňatia majetku organizácii, ktorú obec zriadila, podmienky zverenia
ďalšieho majetku do správy správcovi, ktoré úkony správcu podliehajú schváleniu orgánmi
obce), pohľadávky a iné majetkové práva obce, nakladanie s cennými papiermi a aukčný predaj
vecí, vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných
spoločností, dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie od vymáhania majetkových práv obce,
nakladanie s majetkom štátu, ktorý obec užíva.
Tieto zásady sú záväzné pre všetky orgány obce, zamestnancov obce,
rozpočtovú organizáciu, ktorá spravuje majetok obce a ich zamestnancov ako aj
subjekty nakladajúce s majetkom obce/ viď. príloha/.
Osobitné právne predpisy v oblasti štátnej pomoci nie sú týmito zásadami dotknuté.
Uznesenie č. 29/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu v užívaní obce
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter
Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

9. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nižný Slavkov

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove na základe § 11 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 zákona
č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prerokovalo Zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nižný Slavkov / ďalej len „ Zásady“/ viď.
príloha.
Tieto zásady upravujú:
1.

Postavenie a funkciu rozpočtu obce Nižný Slavkov (ďalej len „obec“).

2.

Rozpočtový proces obce .

3.

Zodpovednosť za rozpočtové hospodárenie obce .

4.

Finančnú kontrolu.

5.

Hospodárenie rozpočtovej organizácie obce .

Na účely týchto Zásad sú definované nasledovné pojmy:
Rozpočet

Rozpočet obce je základný nástroj finančného
hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku,
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v
príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je
súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.

Viacročný rozpočet

Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický
nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v
rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja
územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri
rozpočtové roky.

Rozpočtový proces

Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie,
plnenie vrátane zmien,
vrátane prípravy
a schvaľovania záverečného účtu obce.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu je ucelený súbor rozpočtových
požiadaviek.

Rozpočtová požiadavka

Rozpočtová požiadavka je súbor plánovaných
výdavkov obce a súbor odhadov príjmov obce.
Rozpočtová
požiadavka
sa
predkladá
v štandardizovanej forme.

Požiadavka na zmenu rozpočtu

Požiadavka na zmenu rozpočtu je súbor
plánovaných výdavkov obce a súbor odhadov
príjmov obce, ktorá sa líši od rozpočtovej
požiadavky. Požiadavka na zmenu rozpočtu sa
predkladá v štandardizovanej forme.

Finančné plnenie rozpočtu

Finančné plnenie rozpočtu je plnenie príjmov a
výdavkov mesta podľa schváleného rozpočtu
obce.

Po skončení rozpočtového roka obec finančne usporiada svoje hospodárenie, vrátane
finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej
usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a

VÚC. Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje
do záverečného účtu obce. Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku audítorom.
Starosta obce predkladá ním odsúhlasený návrh záverečného účtu obce na schválenie obecnému
zastupiteľstvu, a to najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Prebytok
rozpočtu obce po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne
iných fondov. O použití prebytku rozpočtu alebo spôsobe úhrady schodku rozhoduje obecné
zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu. Záverečný účet obce schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, alebo
celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. V takomto prípade je obecné zastupiteľstvo
povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.
Osobitné postavenie v rámci nakladania s verejnými prostriedkami a vlastnými prostriedkami
rozpočtu obce má hlavný kontrolór obce . V rámci rozpočtového procesu najmä:
a)

vypracováva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu ,

b)

vypracováva odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu,

c)

kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami obce a hospodárenie s
prostriedkami poskytnutými rozpočtovým a príspevkovým organizáciám,

d)

kontroluje finančné plnenie rozpočtu,

Výsledky svojej činnosti kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu.
Návrh rozpočtu obce a záverečný účet musia byť pred schválením obecným zastupiteľstvom
uverejnené minimálne na 15 dní na úradnej tabuli obce, alebo na internetovej stránke obce.
Schválený rozpočet obce, schválený rozpočet obce vrátane zmien a záverečný účet musia byť
zverejnené po schválení obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce, alebo na internetovej
stránke obce.
Uznesenie č. 30/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 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

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
V súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb, o obecnom zriadení § 18f predkladá hlavný kontrolór
správu o kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
V súvislosti so zameraním a plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nižný
Slavkov na 1. a 2. polrok 2018 bola činnosť hlavného kontrolóra zameraná na oblasť:
kontroly a preverovania dodržiavania zákonov
vypracovania odborného stanoviska
iná činnosť
Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

pričom pri výkone kontroly sa primerane riadi § 20 - § 27 zákona o finančnej kontrole. Na
základe vykonanej kontroly sa vyhotovuje správa z kontroly, pričom v prípade zistených
nedostatkov predchádza správe z kontroly návrh správy z kontroly. V období 1. a 2. polroku
2018 boli vykonané kontroly ukončené správou z kontroly, pričom v dvoch prípadoch boli
vyhotovené aj návrhy správy z kontroly. Výsledky jednotlivých kontrol tvoria prílohu k tejto
správe, sú zdokumentované v správach a návrhoch správy a sú k dispozícii na obecnom úrade.
Vypracovanie odborného stanoviska
-

Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018 - vzaté na vedomie

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2021 a návrhu
rozpočtu obce na rok 2019 - vzaté na vedomie.
Odborné stanoviska boli vypracované v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení § 18f písmeno c v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 31/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

-

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

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

11. Žiadosť o finančný príspevok pre klientov v seniorských centrách
Dňa 1.1.2018 nadobudla účinnosť novela zákona 448/2008 Z.z., ktorá upravuje právne vzťahy
pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad
poskytovaním sociálnych služieb. Na základe vyššie uvedených skutočností a s poukazom na
§ 75 ods. 2 zákona o sociálnych službách obec je povinná poskytovať finančný príspevok pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri
poskytovaní sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak
o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadalo
mesto a poskytuje opatrovateľskú službu.
Výška FPP sa určí na príslušný rozpočtový rok podľa §77, odsek 2 a odsek 8, písm. e, f zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vo výške rozdielu medzi skutočnými bežnými
výdavkami a skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za poskytnutú sociálnu službu
neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok a sumou FPO
poskytnutou podľa § 76 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok alebo predpokladanými bežnými
výdavkami a predpokladanými príjmami z platenia úhrad za poskytnutú sociálnu službu
neverejného poskytovateľa sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok a sumou FPO
poskytnutou podľa § 76 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok, ak neverejný poskytovateľ
sociálnej služby neposkytoval túto sociálnu službu v predchádzajúcom rozpočtovom roku.
Na základe týchto skutočností obec vyžiada od poskytovateľa sociálnych služieb podrobný
rozpis výdavkov na jedno miesto a následne sa určí výška finančného príspevku.

Uznesenie č. 32/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

-

žiadosť o finančný príspevok

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

12. Rôzne
V bode rôzne starosta informoval poslancov o neplatičoch za komunálny odpad, daň
z nehnuteľností a daň za psov. Návrhy poslancov boli, aby obec rozposlala upozornenia
o neplatení s tým, že následne obec pristúpi ku krajnému riešeniu exekúcií.
13. Schválené uznesenia
Uznesenie č. 24/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 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. 25/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
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. 26/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Poverenie zástupcu starostu obce – určenie kompetencií
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter
Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 27/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

-

správu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu

Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter
Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 28/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- zásady pre tvorbu sociálneho fondu a jeho použitie
Hlasovanie: ZA: 7 / Dominik Fedor, Lukáš Jurov, Kapitančík Pavol, Marčišovská Margita, Peter
Rajčuľa , Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 29/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu v užívaní 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. 30/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 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. 31/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

-

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 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. 32/2019 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 28. marca 2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

-

žiadosť o finančný príspevok

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 28.03.2019

Zapísala :

Margita Marčišovská

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

Starosta obce:

Ing. Jozef Kamenický

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

Overovatelia zápisnice:

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

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

